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                                                   Förord 
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                                    Sammanfattning 
 
Anhörigas upplevelse av, samt eventuella rollförändringar genom biståndsprocessen 
 
                                           Holmudd Mikael 
                                     Nordgren Antonsen Anna 
 

  Syftet med denna studie är att genom tre huvudbegrepp få ökad kunskap om och förståelse 
för anhörigas upplevelser av biståndsprocessen samt eventuella förändringar i densamma. Vi 
har genom hela studien eftersträvat ett inifrånperspektiv där samspelet mellan systemvärld 
och livsvärld betonas. Fokus ligger på individers subjektiva upplevelser och genom detta 
förtroende har vi en förhoppning om att få klarhet i våra frågeställningar. 

 
    1.  Upplever anhöriga delaktighet i biståndsbedömningsprocessen? 
    2.  Sker det någon rollförändring under biståndsbedömningsprocessen? 
    3.  Har kommunikationen betydelse i processen/mötet? 
 
De teoretiska utgångspunkterna har varit Rollteorin; som betonar risken för att individen 
hamnar i en avvikande roll i biståndssammanhanget och att rollerna mellan den anhörige och 
den sökande eventuellt kan förändras under resans gång. Aaron Antonovskys begrepp 
KASAM, Känsla av sammanhang, används för att visa på vikten av begripligheten, 
hanterbarheten och meningsfullheten i biståndsprocessen. Dessa teorier svarar på ett tydligt 
och klart vis upp mot syftet då de teoretiskt belyser studiens nyckel begrepp; delaktighet, 
rollförändring och kommunikation. 
Metoden är kvalitativ och studien bygger på litteraturstudier, vetenskapliga avhandlingar av 
antalet tre ( 3 ) samt en empirisk studie i form av intervjuer. Dessa intervjuer har genomförts 
med åtta ( 8 ) individer som samtliga har en unik erfarenhet av att som anhörig bistå vid en 
biståndsprocess. Det som framkommit i resultatet av vår studie är att flera av 
intervjupersonerna har upplevt en rollförändring genom biståndsprocessen. Det har även visat 
sig att begreppen delaktighet och kommunikation är starkt sammankopplade med varandra. 
En del av intervjupersonerna har känt delaktighet genom hela processen medan resterande 
inte upplevt delaktighet överhuvudtaget.  

 
Nyckelord ; delaktighet, rollförändring och kommunikation. 
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1.   Inledning 
 
När vi sökte den här utbildningen hade vi en ansats att få en inblick i samt förståelse 
för utvecklingsmöjligheterna för olika individer i samhället. Under utbildningens gång 
har vi båda, på privat plan upplevt närståendes situation i biståndssammanhang. Våra 
erfarenheter har lämnat en del spår och vid en del tillfällen har beslut skarpt ifrågasatts. 
Ett intresse för biståndsprocessens funktion har väckts och vi har i denna studie för 
avsikt att studera just denna process. Då vi hos vår omgivning även fångat upp att det 
finns begrepp i biståndsprocessen som regelbundet återkommer, vill vi undersöka dessa 
lite närmare. De begrepp som vi kommer att betona är som följer;  förståelse, 
bemötande, kommunikation, egen påverkan, känsla av ensamhet samt verkställigheten.  
 

      När individer, på grund av att de inte längre klarar sig utan insatser från samhället, söker 
bistånd, är detta naturligt sammankopplat med ett utelämnande av den egna integriteten. 
Detta är ett förfarande som olika individer klarar olika bra. Vi har under utbildningens 
gång lagt märke till att närstående till dessa biståndsansökande individer upplever 
situationen på olika sätt. Vad vi främst är intresserade av att undersöka är hur närstående 
upplever situationen omkring den biståndssökande. Möjligheten att få bistånd för att 
klara sin egen vardag är naturligtvis bra. Själva processen, för att komma till det stadie 
där biståndet beviljas, upplevs olika av olika individer och de känslor som väcks samt 
de problem som dyker upp på vägen tror vi fångas upp – upplevs – av de närstående till 
dessa individer. I de fall närstående varit delaktiga vill vi undersöka dessa upplevelser. 
Hur ser de ut? Vad beror de på? Kunde de ha varit annorlunda? 

 
      I vår framtida profession inom social omsorg finns ett intresse för att fördjupa 

kunskaperna omkring biståndsprocessen och dess funktion för olika individer i 
samhället. Tornstams studier 2001 visar tydligt att de äldre i samhället blir flera och 
kanske kan biståndsprocessen genom detta även på ett positivt sätt utvecklas och bli än 
mera individanpassad. I den här studien vill vi visa på själva upplevelsen av 
biståndsprocessen, hos närstående. Detta är ett både intressant och viktigt perspektiv då 
själva individen inte i alla lägen har en förmåga att verbalt kommunicera på grund av 
bakomliggande demens, annat sjukdomsförlopp eller ren oro och ångest över 
situationen. Då Tornstam fångat upp denna tendens, vill han belysa de upplevelser som 
trots allt existerar i detta sammanhang. Dessa upplevelser kan eventuellt bidra till att 
biståndsprocessen verkligen noggrant observeras som ett avgörande instrument. Detta 
för att trygga individers utveckling trots att deras vardagsverklighet ligger i händerna på 
samhället, rent beslutsmässigt, men även för att vi upplever att dessa närstående bör få 
möjlighet att lyfta fram sin egen unika upplevelse. 
 
 
1.1   Bakgrund 

 
     När vi denna studie går igenom micro och macronivåerna görs detta för att tydliggöra 

hur de olika nivåerna påverkar individens möjligheter att fungera i de samma. Vi vill 
peka på nyanserna mellan systemvärld och livsvärld, att där förekommer skillnader som 
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eventuellt försvårar kommunikation över gränserna mellan dessa. Den enskilde 
individen kontra samhället som individen lever i samt samspelet som hela tiden äger 
rum. Detta är viktiga punkter då individer ofta hamnar i situationer där de misstolkas för 
att deras omgivning inte observerar hela personligheten utan enbart utsidan, den 
kronologiska åldern samt vilken könstillhörighet vi har. Därför är det viktigt att få 
kunskapen om de olika nivåerna och genom det få en ökad insikt i enskilda individers 
situation. För att få denna specifika insikt krävs det att läsaren får en förståelse i form 
det framlagda syftet som är att få ökad kunskap om och förståelse för närståendes 
upplevelser av biståndsbedömningsprocessen samt eventuella förändringar i densamma.  
Individer kan studeras på en nivå där man främst har för avsikt att observera den 
enskilde individen (mikronivå). Inom begreppet mikronivå ryms betydelsen för vad som 
sker biologiskt eller psykologiskt genom individens utvecklingsprocess och hur den 
förändringen ser ut för varje enskild individ. Tornstam menar att det egentligen inte 
finns någon koppling mellan det rent kroppsliga och själsliga jaget. Dock finns exempel 
på att det psykologiska jaget, i vissa situationer påverkar det biologiska. Ett sådant 
exempel skulle kunna vara psykosomatiska sjukdomar. I vissa fall kan individer som 
utsatts för, för dem, extremt stark psykisk stress få en fysisk reaktion i form av 
hjärtklappning, svettningar samt kräkningar. Utanpå denna nivå befinner sig individens 
arena där tankar om familjebildning äger rum. Där förekommer även tankemässigt 
engagemang rörande samhällets uppbyggnad, politiska frågor samt religiösa intressen. 
Detta är individens makronivå. Denna nivå innefattar samhället där den enskilde 
individen rör sig, utvecklas och lever sitt liv i samklang med andra individer (Tornstam 
2001).  

 
      Mellan mikronivån och makronivån ligger således socialpsykologin som huvudsakligen 

intresserar sig för samspelet mellan individerna. Denna teoretiska nivå intresserar sig för 
hur vi interagerar med varandra, det vill säga, hur vi fungerar i grupp med andra 
människor. Det är alltid så att vår omgivning förväntar sig att vi ska fungera efter ett 
visst socialt mönster beroende på vilken ålder vi bär på samt vilket kön vår identitet 
innehåller. Motsättningar i dessa sociala mönster av förväntningar påverkar oss helt 
naturligt. Livet innebär en del socialpsykologiska förändringar och Tornstam (2001) 
pekar på att dessa förändringar lätt kan sätta individen i en situation där denne upplever 
stark stress direktkopplad till omgivningens förhållningssätt till situationen. Denna 
stress representeras av såväl psykisk som medicinsk karaktär. Detta påverkar individen i 
ett längre perspektiv och kan sätta sina spår även i den egna självkänslan (Tornstam 
2001). 

 
      Livet är för de allra flesta en individuell inre resa som ser olika ut. I Tornstam (2001) 

har man antagit ett interaktionistiskt perspektiv som i sig innebär en betoning på det 
samhälleliga sociala samspelet mellan olika individer. Vad man då menar är att vi alla 
bär på olika roller i våra liv, vilka förändras under livets gång och slutligen faller ifrån 
oss i något som skulle kunna ses som en förlust av desamma. Med anknytning till det 
samhälle vi lever i idag med produktivitet och effektivitet som tydliga ledord menar 
Tornstam (2001) att äldre/åldrande individer mycket lätt kan hamna i ett läge av 
rollförlust. Exempel på dessa förluster skulle kunna vara; förlust av yrkesroll eller 
make/maka. Detta angreppssätt är bristfälligt om man inte väger in viktiga delar som 
individperspektiv samt samhällsperspektiv. Med ansatsen att verkligen vilja få en rejäl 
och sann överblick över de äldres situation måste man  skaffa sig en helhetsbild. Genom 
att gå ett steg längre, och inte enbart se över psykologiskt, biologiskt samt socialt 
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åldrande i livet, finner man att hela individens livsrum måste rymmas i 
biståndsprocessen. Forskningen talar då återigen om hela perspektivet; mikro 
(sociologi), Mikro-makro  (socialpsykologi) samt makro ( medicin och psykologi) 
(Tornstam 2001). I denna forskningsansats har vi för avsikt att studera närstående 
upplevelse av, samt eventuella förändringar genom biståndsprocessen. Med förändringar 
i detta sammanhang menas rollförändringar mellan närstående och biståndssökande. 
Genom denna studie har vi därför för avsikt att lyfta fram de närstående upplevelser av 
biståndsprocessen samt belysa just mötet dem och biståndshandläggaren.  
 
 
1.2   Biståndshandläggning som begrepp 
 
Blomberg (2004) ger en historisk återblick i sin avhandling hur rollen som 
biståndshandläggare växt fram genom tiderna. Äldre omsorgen härstammar från de så 
kallade fattighusen eller försörjningshusen, i dessa fanns ingen anställd föreståndare 
utan en förtroende man i form av kommandoran som var en av de boende på hemmet. 
Under 1800-talet började en förändring i både den ekonomiska och den sociala 
strukturen. Med industralismens utbredning växte de institut som höll i fattigvården och 
antalet boende blev fler. Nu krävdes kontroll och övervakning och föreståndare 
anställdes för att övervaka de boende. Mark servicen sköttes av de inne boende, hjälp 
utifrån tillkallades endast ett få tal gånger då det var sysslor som de boende inte klarade 
av (Johansson 2001). 
   
Vid sekel skiftet började en önskan om en reformering av fattigvården växa sig allt 
starkare inom den socialpolitiska debatten. En i frågasättande inställning om 
utformningen av fattig vården både rätten till hjälp och hur den var utformad 
organisatoriskt. År 1908 startade svenska fattigvårds förbundet och Centralförbundet för 
socialt arbete en utbildning för föreståndare  på fattigvård- och barnavårdsanstalter.  
Myndighetsutövning och fostran var de övergripande bitarna i utbildningen. År 1918 
kom den förordning som ålade kommuner att i egen regi eller tillsammans med annan 
kommun driva särskilda anstalter för äldre. Tanken var att de handikappade och kroniskt 
sjuka skulle tas om hand av sjukvården och de äldre skulle få en fristad likt sin 
hemmiljö i kommunal regi att bo i (Edebalk 1991). 
 
Under 1930-talet började man bygga pensionärshem för fattigpensionärer denna 
satsning på institutioner medförde en ny yrkesprofil började utvecklas på 
ålderdomshemmen, ämnen som hemkunskap och hantverk fick kliva åt sidan för att ge 
plats åt ett större lednings ansvar för hemmen, ge omsorg och vård uppgifter. 
Sjukvårdsämnen tog en allt större del av utbildningen under 1960-talet förlängdes 
utbildningen till tre år och inriktningen på geratrik (hälsa och sjukdom hos äldre) tog allt 
större plats. Senare under 1960-talet gick utbildningen över till landstingets 
vårdhögskolor (Trydegård 2000).  
 
År 1964 beslutade riksdagen om att införa stadsbidrag till social hemtjänst något som 
tidigare skett på frivillig basis till största delen av röda korset. Hemmaboende ideologin 
som började ta form i slutet av femtiotalet hade kommit för att stanna. Kommunerna 
hade olika sätt att organisera denna hemtjänst som ett hemmaboende krävde. En 
tjänsteman eller en hemsamarit hade i uppdrag att samordna de hjälpinsatser som de 
ansåg vara nödvändiga. De hemsamariter som utförde sysslorna hade inga krav på 
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utbildning då de utförde samma sysslor i arbetet som i sitt eget hem i och med detta fans 
heller inga egentliga krav på ledning eller annat stöd (Edebalk 1991). 
 
Under 1970-talet kom man till insikten att äldreomsorgen krävde en fortsatt utveckling 
med fler och bättre utbildad personal i det dagliga omsorgsarbetet. Men även den 
ledande personalen skulle utveckla sin kompetens och det blev brukligt att anställa dessa 
utefter deras yrkesmässiga grunder. 1970-talet fick stor betydelse för utvecklingen av 
yrkesroller inom äldreomsorgen med den specialisering av vård och omsorg för äldre. 
År 1978 togs hela ansvaret över för de äldres sjukvård av landstinget. När sedan 
sjukhemmen byggdes ut av landstingen och hemsjukvården utvecklades försvann det 
medicinska kompetensbehovet från de verksamhetsansvariga inom äldreomsorgen 
Trydegård (2000). De tidigare två ledarroller som var etablerade på ålderdomshem och 
inom hemtjänsten kom under 1980-talet att samordnas och integreras. Denna 
socialaomsorgslinje, startade 1983 strax efter socialtjänstlagens införande, men inte 
heller här fanns några formella krav för ledarfunktioner inom äldreomsorgen.  
(Trydegård  2000) 
 
Om man ser på de förändringar som ägt rum under 1990-talet, har en specialisering ägt 
rum och separerat funktionerna biståndsbedömare (beställare) och (utförare) för drift, 
personal och ekonomi. Biståndshandläggaren har ansvar för processen från ansökan till 
beslut medan ansvaret för att tjänsten skall utföras ligger på högre nivå. Fram till 1990 – 
talet var det dock vanligt att helhets ansvaret låg på en och samma person. Denna 
förändring slog igenom relativt snabbt och är nu den mest vanliga organisationsformen i 
de svenska kommunerna. De kommunala omorganisationerna anknyter på ett sätt till 
decentraliseringen/splittring av välfärdsstaten. Denna splittring har lett till ett utökat 
lokalt ansvar i verksamheterna som kallas kommunalisering och samtidigt givit 
kommunerna en autonomisering som innebär ökat handlingsutrymme när det handlar 
om att organisera och införliva de offentliga åtagandena. Ädel reformen 1992 kom till 
för att skapa ett sätt att arbeta som utnyttjade resurserna bättre och gav bättre 
förutsättningar inom äldre och handikappomsorgen. En konsekvens av detta blev att 
landtingens dåvarande sjukhem kommunaliserades och de kommuner som aktivt 
arbetade för sin sak, kunde efter överenskommelse överta hela ansvaret för äldres 
sjukvård i det egna hemmet ( Blomberg 2004). 
 
Biståndsbedömningen är en process som sker innan det formellt kan tas ett beslut om 
bistånd. Bedömningen sker huvudsakligen i tre steg där man ställer sig frågorna; Vad är 
problemet? Hur ska vi gå tillväga? Hur gick det sedan? Dessa tre frågor återkopplar till 
den formella ram som processen följer. I denna ram ryms en utredning, planering och 
utförande samt en utvärdering. Utredningen innebär att man tydliggör behovet hos 
individen, samlar information som krävs, beslutar om bistånd samt eventuellt beslut om 
överklagan av bistånd. Insamlingen rymmer frågor om vilka behov den enskilde 
individen har, om behovet kan tillgodoses på annat sätt än genom socialtjänstlagen samt 
vilken hjälp det finns att få genom socialtjänsten för att stärka individens egen förmåga 
att leva ett självständigt liv. Socialtjänstlagen har som främsta mål, att genom 
demokratins och solidaritetens grund, ge individer i samhället en möjlighet att känna att 
de är jämlika varandra. Var enskild  individ skall kunna känna ekonomisk trygghet samt 
känna en äkta gemenskap i det samhälle vi lever i. SoL ligger därför till grund för att 
stödja individer, utifrån deras egna resurser, till att utveckla deras förmåga att så långt 
som möjligt ha valet att klara sin vardagsverklighet och genom detta även bibehålla sin 



 9

integritet. Då livet i sig innebär stora förändringsprocesser där individen kan behöva 
bistånd finns socialtjänstlagen som ett så kallat styrdokument. Detta innebär att det då i 
varje biståndssituation finns en funktionell ram som enligt lag skall följas för att var 
enskild individ ska få samma möjligheter till bistånd utifrån denna lag. Detta bistånd rör 
såväl ekonomiska som andra frågor som rör det individuella livsutrymmet. Denna lag 
finns för att alla individer i samhället skall kunna försäkras en vad man kallar, skälig 
levnadsnivå.  
 
” 4 kap, Rätten till bistånd 
 
  1§ . Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 
annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och 
för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillsäkras en skälig 
levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att 
leva ett självständigt liv ” ( Clevesköld, Lundgren & Thunved 2004). 
 
1.3   Förståelsen som funktionellt verktyg   
        
Genomgående när detta begrepp, förståelse, tangeras i litteraturen handlar det om 
kommunikation. Människor kommunicerar på olika sätt, i olika syften samt med olika 
förmåga. Oavsett om vi pratar eller inte sänder vi medvetna eller omedvetna signaler till 
varandra som tyds utifrån mottagarens förmåga att uppfatta samt utsändarens förmåga 
att formulera sig. Det finns fysiska hinder (sjukdom) som kan försvåra möjligheten att 
uttrycka sig väl verbalt. Vidare finns mentala hinder, som är mer eller mindre påtagliga 
för oss alla, men framförallt enligt Tornstam (2001), hos personer i 
förändringssituationer.  När livet ställs på sin spets och individen i fråga inte längre kan 
uttrycka sig på samma sätt som tidigare, bidrar detta till att denne inte heller kan 
tillvarata sina intressen och önskningar på samma sätt som förut. De behov som 
individen fått i sin nya situation överensstämmer i vissa fall inte med den tidigare 
förekommande och personen känner sig orolig över detta. Svårigheterna med 
kommunikation varierar stort då detta är en högst individuell fråga. Detta kräver 
tålamod och kunskap, att på ett medmänskligt sätt bemöta dessa individer och deras 
erfarenheter. Litteraturen pekar på skillnaden mellan omsorgsbehövande och den 
profession omsorgs givaren utövar. Det är av vikt av att lägga sig på en sådan nivå i 
kommunikationen att de båda kan ha ett relevant utbyte i det mänskliga mötet. På detta 
sätt kan omsorgs givaren få en inblick i den behövandes livsvärld – och först då kan en 
förståelse skapas. Det krävs en nära interaktion mellan de båda parterna för att denna 
unika kontakt skall kunna uppstå och få möjligheten att växa vidare. Tornstam betonar 
att denna förståelse skapas genom ett samförstånd av emotionella effekter (Tornstam, 
2001). 
 
Förutsättningen för att uppnå detta, att förstå varje individ, är enligt litteraturen, att se 
samt förstå dennes just personliga upplevelse och erfarenhet av sin roll som 
omsorgsbehövande. Den livsvärld som innefattar dessa upplevelser måste få en korrekt 
tolkning för att kunna vägleda omsorgs givaren  i rätt riktning, det vill säga till den 
unika förståelsen. Att bli förstådd är enligt kurslitteraturen en grundläggande del i hela 
omvårdnadsprocessen och om den inte tas tillvara på ett professionellt sätt, utsätts 
omsorgsmottagaren för en onödig situation ( Sundin 2004 ). Då omsorgsmottagaren är i 
ett förutbestämt underläge där behovet av omsorg görs synligt genom det behov som 
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finns just nu, blir detta en sårbar process. Genom att individen inte blir sedd i en 
situation där den har ett tydligt behov kommer situationen, enligt Sundin (2004) in i ett 
skede där det handlar om ren kränkning. Då omsorgsmottagaren inte får gehör för sitt 
omedelbara behov av omsorg kan detta bidra till en känsla av mindervärde samt förlorad 
jag styrka. Detta tar i ett längre perspektiv, både energi samt livsgnista av individen i 
fråga och underlättar inte på något sätt dennes situation.  
Enligt Sundin (2004) är det i en liknande situation mycket viktigt att ha en 
samtalskontakt som personen i fråga kan luta sig emot, med sina tankar och funderingar. 
Detta är ett emotionellt ventilerings moment som bidrar till att de negativa känslorna får 
komma upp till ytan. På det sättet blir tyngden bakom sorgen lättare att bära, vilket i ett 
längre perspektiv gör förändringsprocessen lättare eller åtminstone mindre smärtsam. 
Sundin (2004) beskriver vidare att det i denna gemenskap mellan omsorgsmottagare och 
omsorgs givare krävs en medmänsklig närvaro.  
 
       … En absolut närvaro i mötet är den viktigaste faktorn för att förståelse ska kunna uppstå 

mellan de kommunicerande personerna. Denna mellanmänskliga absoluta närvaro innebär 
att möta den andre personen i ett aktivt deltagande och inte genom att enbart vara där. 
Genom det aktiva deltagandet uppstår ett nära möte, en relation i djup gemenskap… 

                                                                                                                        
                                                                                                                     ( Sundin, K . s.224.  2004) 
 
Blomquist och Edberg (2004) beskriver enkla sätt att skapa denna gemenskap. Detta kan 
handla om att sitta tysta tillsammans eller erbjuda ett samtal. Det viktigaste är dock att 
aktivt finnas för den andre. Vidare kan situationer uppstå där omsorgsmottagaren inte 
kan förmedla sina känslor eller önskemål. Denna oförmåga höjer omedelbart 
ansvarsribban hos omsorgs givaren som placeras i ett läge där all erfarenhet och en stark 
observations förmåga måste uppbringas för att tolka samt förstå denna individs behov. 
Att fånga upp denna individs förlorade verklighet. Blomquist och Edberg (2004) skriver 
att dessa fruktbara relationer säkrast skapas när personalen erbjuder närhet och 
öppenhet vid det mänskliga mötet. Egenskaper som lugn, tillit, ödmjukhet och respekt, 
är även de viktiga inslag för att skapa en god kontaktyta parterna emellan. Öppenheten 
inför den behövande skulle i det läget, enligt litteraturen, vara ett sätt att tydligt visa sin 
tillgänglighet för personen i fråga. I situationen krävs det lugn för att kunna närma sig 
varandras tankevärldar. Mötet mellan dessa två individer underlättas betydligt om 
omsorgsgivaren  kan erbjuda en så avslappnad miljö som möjligt genom sitt eget sätt att 
vara. Det krävs, enligt litteraturen, återigen en enorm närvaro i ögonblicket, för att klara 
denna uppgift (Blomquist & Edberg 2004). 
 
 
2.   Syfte och frågeställningar 
 
Syftet i denna studie är tre delat. Det första syftet är att få ökad kunskap om och 
förståelse för närståendes upplevelser av biståndsbedömningsprocessen samt eventuella 
rollförändringar i densamma. Det andra syftet fyller funktionen att få kunskap om och 
förståelse för betydelsen av delaktighet i mötet mellan biståndshandläggaren och 
sökanden samt dennes närstående. Det tredje och sista syftet är att få kunskap om och 
förståelse för kommunikationsprocessen mellan dessa tre parter. För att få svar på syftet 
har vi i studien använt oss av följande tre frågeställningar. 
     
1. Sker det någon rollförändring under biståndsbedömningsprocessen? 
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2. Upplever anhöriga att de äger delaktighet i biståndsbedömningsprocessen? 
3. Hur upplever närstående kommunikationen under biståndsprocessen? 
I våra frågeställningar används begreppen; delaktighet, rollförändring, kommunikation 
Undersökningen utgår från ett inifrånperspektiv då vi har för avsikt att nå en djupare 
förståelse för anhörigas eventuella upplevelser samt eventuella förändringar mellan de 
närstående och den biståndssökande.  
 
 
3.   Tidigare forskning   
 
Under denna rubrik presenteras de tre avhandlingar som används i studien samt en rapport. 
Från Socialstyrelsen. Socialstyrelsens rapport används för att tydligt visa läsaren på 
betydelsen av en välfungerande biståndsprocess. Detta för att bevara individens 
möjlighet till delaktighet, synliggöra de eventuella rollförändringarna samt lyfta fram 
betydelsen av kommunikationen under biståndsprocessen. 
     
Ulla Hellström Muhli  av lade sin doktorsexamen på Instutitionen för vårdpedagogik vid 
Göteborgs Universitet. Hellström Muhlis avhandling ( 2003)  är intressant på ett unikt 
sätt då hon i, ”att överbrygga perspektiv” tar upp en form av mall för hur ett bemötande 
skulle kunna se ut under ett samtal rörande behovsbedömning. Denna mall återkopplar 
till de begrepp vi tydliggör till i vårat syfte. Delaktighet, rollförändring och 
kommunikation. 
 
Ann-Cristin Janlöv av lade sin doktorsexamen i medicinsk vetenskap vid Lunds 
Universitet 2006. Avsikten med att använda Ann-Cristin Janlövs avhandling i vår studie 
är att få en insikt i biståndprocessens funktion vad gäller individperspektivet. 
Avhandlingen ger en god förförståelse och anknytning till denna studies bärande 
begrepp och framlagda syften. Ann-Cristin Janlöv efterlyser i sitt resultat en förändring 
av själva formen vad det gäller behovsinsatser genom bistånd som enligt Janlöv även 
måste omfatta de organisatoriska villkoren så att de svara upp mot viktiga frågor som 
exempelvis delaktighet och förståelse. Genom att tillgodogöra oss Ann-Christin Janlövs 
tidigare resultat och utifrån detta bidra med en studie som bygger på begrepp som 
delaktighet, rollförändring och kommunikation - finns en förhoppning om att dessa 
element tydligörs, respekteras och beaktas i ett framtida biståndsarbete. 
 
Staffan Blomberg av lade sin doktorsexamen vid Socialhögskolan, Lunds Universitet 
2004. Genom att använda Staffan Blombergs avhandling ;”Specialiserad 
biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen”, i denna studie vill vi 
tydliggöra skillnaderna mellan den tidigare traditionella yrkesrollen och den nya 
yrkesrollen för biståndshandläggarna. Det material som redovisas i detta avsnitt är ett 
resultat av Staffan Blombergs inhämtade svar från de enskilda handläggarna i hans 
intervjustudie. 
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3.1   Ulla Hellström Muhli 
 
Muhlis Avhandling betonar vikten av att under samtalet ge den sökande delaktighet i sin 
egen situation genom att föra kommunikationen på en nivå där den sökande känner sig 
bekväm.Det handlar även om att informationen måste vara begriplig för den sökande så 
att den kan mottas och förstås. Det synliggörs även i Muhlis avhandling att gränsen 
mellan systemvärld och livsvärld måste överbryggas på ett sätt som i längden gynnar den 
sökande. Vid kartläggningen bestod urvalgruppen av arbetsledare, och handläggare inom 
socialtjänstens äldre- och handikappomsorg samt omsorgsmottagare. Hellström Muhli 
kom i kontakt med omsorgsmottagarna genom handläggarna och presenterades för 
omsorgsmottagarna samt insamlade datan i deras respektive hemmiljö.  
Denna kartläggning syftar främst på dimensionerna i samtalet, vilka beståndsdelar som 
ingår. Modellen är uppdelad i fyra huvudkategorier; faser, ämnen och syften, stil samt 
outtalade funktioner. Med faser menas de grundläggande huvudpunkterna under samtalet, 
exempelvis; öppning, information och avslutning. Ämnen och syften står för vad som sker 
i samtalssituationen; hälsning, allmänt småprat inom bekant område för den sökande, 
information om exempelvis arbetsrutiner för hemtjänsten eller övriga önskemål. Stil står 
för hur handläggaren fungerar i samtalet. Under öppningen kan detta innebära 
exempelvis; nickningar och instämmanden, direkt tilltal och förtrolighet. När det gäller 
information kan stil stå för beskrivande, praktisk information och åskådlighet. 
Handläggaren beskriver förfarandet, visar på praktiska exempel för hur situationen skulle 
kunna se ut samt ger denna information så tydligt att sökanden kan tillgodogöra sig 
materialet och få en klar överblick. Outtalade funktioner, är den del av samtalet i 
öppnandefasen som kännetecknar handläggarens förmåga att skapa trygghet,  ge den 
sökande bekräftelse och samtidigt utföra sina yrkesmässiga uppgifter kopplade till 
myndighetutövandet. Under fasen kartläggning handlar det om för handläggaren att 
samla information nog för ett väl genomgånget och underbyggt beslut. I denna fas ingår 
även att bidra till den sökandes delaktighet. 
 
 I sammanfattningen av sin studie konstaterar Ulla Hellström Muhli att 
biståndsbedömingen ser olika ut i olika kommuner och även olika hos olika handläggare.  
Undersökningen indikerar att traditionerna i de gällande kommunerna verkar styra hur 
pass generös man är med att tillämpa generös äldrepolitik. När det gäller individnivån 
handlar skillnaderna mera om skillnader i utbildning, ålder eller yrkesutövning utifrån 
insamlad erfarenhet. Det omnämns även att arbetsledande personal och handläggare inte 
haft tillgång till möjligheten att skapa en egen yrkesidentitet samt professionell auktoritet 
på grund av att yrket ansetts vara ett lågstatusyrke. Vidare att arbetet är inriktat mot 
vardagligaomvårdnadsuppgifter samt att det är ett kvinnligt arbete. 
 Problem har även handlat om en obalans mellan handläggare och sökanden. En fråga 
som Hellström Muhli ställer sig är; Hur kan ett möte mellan sökande och handläggare äga 
rum utan att den sökande känner sig kränkt i sin integritet? Svaret på den frågan är enligt 
henne att  ”handläggaren på ett genomtänkt sätt lyfter fram den sökande i samtalet”. Den 
sökande bör ses som en arbetspartner mera än den individ som skall hjälp av en 
professionell myndighetsperson. Den sökandes röst måste bli gällande i många frågor 
samt att handläggaren får anpassa sitt språk efter situation för att öka begripligheten. 
Hellström Muhlis studie visar att individer och dess problem sorteras in i kategorier för 
att anpassas i den instutionella ordningen. Hon fastställer även att det är, genom det 
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språkliga i samtalet som individer skapar och även återskapar mening. De samtalen 
bekräftar även de sociala relationerna och den sociala ordningen i sammanhanget. Dessa 
samtal som äger rum ger en nyansering på vad som sker i mötet mellan systemvärld och 
livsvärld (Muhli  2003). 
 
 
3.2   Ann-Cristin Janlöv 
 
Avhandlingen omfattar sammanlagt fyra kvalitativa delstudier baserade på intervjuer 
med ett trettiotal biståndsärenden inblandade. Intervjupersonerna var tjugoåtta ( 28 ) 
äldre personer mellan 75 och 96 år. Dessa intervjupersoner hade i sin tur sammanlagt 
tjugosju ( 27 ) närstående som även dom intervjuades. Dessa närstående var mellan 29 
och 50år. Fem ( 5 ) biståndsbedömare, som varit mellan 29 och 50 år, och gjort 
bedömningarna och beslutat om biståndet in dessa fall deltog även i studien därutöver 
deltog nio ( 9 ) biståndsbedömare från andra kommuner i en grupp intervju i anslutning 
till studien. 
I Janlövs avhandling (2006) framgår att man vid behovsinsatserna lade den största 
vikten vid den sökandes tidigare situation- inte den aktuella situationen, prioriterade 
fysiska och praktiska oförmågor och behoven för dessa framför att den mentala, 
existensiella biten av livet. Dessa behov bortsåg man helt enkelt ifrån. I Janlövs resultat 
( 2006) kan läsas fram att de äldre personernas och familjmedlemmarnas möjlighet att 
känna delaktighet och i ett längre perspektiv påverka själva beslutet i stort sett var 
obefintliga. Den egna upplevelsen av att ha ett behov av hjälp fick helt enkelt stå 
tillbaka för den redan färdiga mallen för biståndsbedömning och beslutsprocess.  
Ann-Cristin Janlövs (2006) avhandling ”Äldrepersoners familjemedlemmars och 
biståndsbedömares upplevelser – Participation in needs assesments of older people prior 
to public home help”, ger ett utökat perspektiv i frågor som rör processen omkring 
biståndsbedömning. Janlövs resultat visar att hjälpinsatserna markerar en form av 
vändpunkt som kan upplevas som ett emotionellt stressande inslag både av sökande och 
närstående.Detta kan i värsta fall skapa svårigheter i fråga om delaktigheten när det 
gäller hjälpinsatser. Både äldre individer som i detta fall var sökande och deras 
familjemedlemmar upplevde en svårighet i att förstå behovsinsatserna. Sådana begrepp 
som mål, tillvägagångssätt för att nå målen och rättigheter upplevdes inte som greppbara 
av sökande och deras familjemedlemmar. De förstod inte att detta var vad man ville 
uppnå. De äldre personernas förmåga att delta aktivt i, och kommunicera under 
processen växlade och familjemedlemmar blev i vissa fall representativa i situationen. 
Detta skapade problem då biståndsbedömaren/handläggaren på något vis verkade blanda 
samman sitt/sin yrkesmässiga ansvar/skyldighet som myndighetspersoner med 
möjligheten att erbjuda den sökande och dess familjemedlemmar en delaktighet i 
situationen.  
Ann-Christin Janlöv har i sin avhandling refererat till Lindelöf och Rönnbäck (2004). 
Där framgår det att även om biståndssökande har möjlighet att överklaga ett beslut vid 
eventuellt missnöje, görs detta inte ofta då motstånd mot beslutet var mycket ovanligt. 
Vad som däremot vanligtvis förekom var att biståndsökandes önskningar/krav inte ofta 
blev accepterade och dokumenterade – snarare omformulerade för att stämma överens 
med den hjälp som erbjöds inom de byråkratiska ramarna. Det var följakligen dessa 
ramar som fick företräde framför den biståndssökandes upplevelse av situationen.  
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Genom denna studie, vars intervjuguide är utformad för att få en insikt i  ”närståendes 
upplevelse av, samt eventuella rollförändringar genom biståndsprocessen” finns en 
förhoppning om att fånga upp det eventuella individperspektiv som Ann-Christin Janlöv 
eftersöker i sitt slutgiltiga resultat. Janlöv (2006) ifrågasätter formen för 
biståndshandläggnings situationen och menar att de organisatoriska villkoren för 
biståndshandläggning måste ses över. Detta för att tillvarata individens möjlighet till 
förståelse och delaktighet. Även i Ann-Christine Janlövs avhandling betonas betydelsen 
av samspel mellan systemvärld och livsvärld. Detta, att föra en kommunikation över 
gränserna, ser ut att vara ett regelbundet återkommande problem i samhället. Eventuellt 
kan denna studie bringa klarhet i den frågan samt skapa en förståelse för 
individperspektivet och dess så viktiga delar; delaktighet, rollförändringar och 
kommunikation?  
 
 
3.3   Staffan Blomberg  
 
Staffan Blomberg (2004) ger i sin avhandling ”Specialiserad biståndshandläggning 
inom den kommunala äldreomsorgen” en tydlig bild av hur biståndshandläggarnas roll 
har förändrats genom organisationsförändringen. För att göra denna kartläggning i sin 
avhandling, har Blomberg gjort ett strategiskt urval i totalt åtta (8) kommuner. Han 
jämförde fyra kommuner som inte längre gav service som ensamtjänst med lika många 
kommuner där inga större förändringar i detta avseende gjorts. Intervjuer har 
genomförts med totalt 89 personer där intervjupersonerna bestått av biståndsbedömare, 
förvaltningsdirektörer och social- chefer. I varje kommun har det funnits en 
kontaktperson för respektive grupp intervjupersoner. Blomberg har även använts sig av 
en intervjuguide som i avhandlingen delvis visades i form av citat. 
Skillnaderna mellan den traditionella och nya yrkesrollen ligger i Blombergs avhandling 
i fem ( 5 ) huvudområden. Dessa är; 1) kunskapsbas för yrkesutövning 2) kompetens 3) 
Inlärning 4) Initialt stöd för reformen och 5) Reaktioner utifrån erfarenheter i den nya 
yrkesrollen.  
 
Kunskapsbasen i den traditionella yrkesrollen var Socialomsorgskunskap medan den i 
den nya yrkesrollen var Formell kunskap kring regelverk.  Kompetensen i den 
traditionella yrkesrollen var empati och engagemang medan den i den nya yrkesrollen 
bestod av tillämpning av regelverk. Inlärningen i den traditionella yrkesrollen bestod av 
praktisk erfarenhet och i den nya yrkesrollen av formell utbildning. Det initiala stödet 
för reformen bestod i den traditionella yrkesrollen av utveckling av den dåvarande 
yrkesrollen genom de då förekommande kunskaps och kompetensområdena. I den nya 
yrkesrollen bestod det initiala stödet för reformen i att få en ny yrkesroll med en 
professionalitet, kopplad till organisatorisk kunskap/myndighetsutövning. Till sist 
redovisas reaktionerna utifrån erfarenheter i den nya yrkesrollen. I den traditionella 
yrkesrollen fanns en obeslutsamhet som var kopplad till uppfattningar om en bristande 
helhetssyn och en nedskrivning av traditionell kunskap och kompetens. Samtidigt i den 
nya yrkesrollen betraktas problem med en utgångspunkt från att anpassning till en ny 
organisationsmodell och själva yrkesrollen är en tidsfråga samt inlärningsfråga. 
När biståndshandläggarna har blivit tillfrågade om vad en handläggare måste kunna 
handlar svaren om att kunna förstå och ha förståelse för andra individers 
levnadsförhållanden samt sociala situation. Det tas även upp att man som 
biståndshandläggare måste vara lyhörd för individens önskemål. Det formella, att kunna 
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lagar och riktlinjer, samt behärska myndighetsutövningen och gången i 
ärendehandläggning ses även som viktiga beståndsdelar.  
I Staffan Blombergs resultat framgår att handläggarreformen kan ses som ett inslag i en 
samlande funktion av äldreomsorgen verksamheter och som ett verktyg för att uppnå 
styrning och kontroll inom de kommunala förvaltningarna. Genomförandet av en 
specialiserad biståndshandläggning innebär också att det sker en så kallad 
standardisering av hjälpinsatserna och en långt mycket mer strikt biståndsbedömning 
som signalerar att de sociala rättigheternas innehåll förändras. Kommunala skillnader 
och förändringarna i själva utförandet av tjänsterna kan uppkomma och Staffan   
Blomberg funderar då över hur individperspektivet såg ut för det fall att detta 
undersöktes.   
Genom denna studie, vars intervjuguide är utformad för att få en insikt i ”anhörigas 
upplevelse av, samt eventuella rollförändringar genom biståndsprocessen” vill vi visa på 
hur denna förmåga att bemöta den biståndssökande, kanske ibland fallerar och resulterar 
blir att individens intressen kommer i skymundan. Eventuellt kan denna studie bidra till 
att synliggöra den frågan samt skapa en förståelse för individperspektivet och dess så 
viktiga delar; delaktighet, rollförändringar och kommunikation?  
 
 
3.4   Socialstyrelsen - Socialt arbete med äldre 
 
I socialstyrelsens skrift ”förslag till kompetensbeskrivning för handläggare inom 
äldreomsorg”. Denna skrift skall ses som en kunskapsöversikt där avsikten är att 
förtydliga vilka krav på kunskap, färdigheter och förhållningssätt som äldre har rätt att 
ställa på den professionelle yrkesutövaren. Materialet i denna kunskapsöversikt bygger 
på vetenskap eller/och beprövad erfarenhet. Rapporten har blivit till genom arbete av en 
brett sammansatt referensgrupp.  
 
I arbetsprocessen omkring bistånd finns olika delmoment som skall genomgås för att en 
helhetsbild skall kunna presenteras i ärendegången. Delmomenten består av; 
1) Ansökan/anmälan   2) kartläggning och bedömning av behov  3) målsättning, val av 
insats  4) beslut och planering av genomförandet  5) Genomförande, samordning  och 
slutligen  6) uppföljning och utvärdering.  
 
Utredningen bör genomföras så att individens behov beskrivs på ett sätt att den 
sökandes fysiska och mentala situation lyfts fram. Miljön individen lever i måste kunna 
erbjuda denne ett självständigt liv som inkluderar trygghet, aktivitet och meningsfullhet. 
Hänsyn måste tas till hela människan och de behov som finns ska således även de ses 
samlade och kopplade till individens livssituation. I denna kunskapsöversikt fastställs 
även att det ofta redan i kartläggningsfasen behövs samverkan mellan professionella 
enheter för att detta helhetsperspektiv skall kunna tillvaratas. Insatserna måste 
diskuteras fram med den sökande eller dennes närstående och samtidigt vara mycket 
tydligt formulerade. Målen behöver, för att fylla sin funktion, vara utformade på ett sätt 
som gör det möjligt att få ett samarbete med samtliga aktörer i processen. Detta för att 
insatserna skall var möjliga att följa upp. Den målbeskrivning som skapas skall ske i 
dialog med den sökande och där även innehåla respekt för individens 
självbestämmande. Även de personer som skall medverka i genomförandet, exempelvis 
hemtjänst eller annat, skall medverka i denna så viktiga dialog. Då insatser utifrån 
socialtjänsten kan se så olika ut, är behovet av samordning mycket stort.  
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Insatserna skall, så långt det är genomförbart, utgå ifrån den sökandes önskemål och då 
krävs ett väl framarbetat samspel med närstående och frivilligaktörer. Det ska även 
förtydligas att genomförandefasen även kan bestå av utvecklingsarbete med andra 
yrkesgrupper eller genom handledning av personal på arbetsplatserna. Ur 
rättssäkerhetssynpunkt och även effektivitetsskäl anses uppföljningen vara mycket 
viktig.  
I kunskapsöversikten tar socialstyrelsen även upp etiska punkter inom socialt arbete. 
Socialtjänstlagen talar om att verksamheterna fungera utefter respekt för individers 
självbestämmande och integritet. Arbetet som biståndshandläggarna utövar, visar hur 
denna fråga om etik fungerar och kravet på mognad och medvetenhet i biståndsarbetet 
är stort. Handläggarna måste ovillkorligen vara medvetna om vem de företräder i 
biståndsprocessen – nämligen i yttersta ledet de biståndssökande och deras anhöriga.  
Det tydliggörs i kunskapsöversikten att etiken måste växa fram ur arbetsgemenskap där 
diskussionen hela tiden hålls levande. 
 
Socialtjänstlagens funktion som ramlag, möjliggör olika tolkning från tillfälle till 
tillfälle och poängen med den här typen av lagar är att de skall flexibla – kunna anpassas 
till lokala förhållanden och enskildas behov. Socialstyrelsens kunskapsöversikt talar 
även om att det finns en vetenskaplig grund för att handläggare ofta inte gör en 
helhetsbedömning av den sökandes situation och behov. Socialstyrelsen refererar till 
Rönnbäck & Lindelöf som fann att uppgifter rörande den sökandes sociala miljö som 
bostad och familj saknades. Den sökandes livsstil och levnadsvanor var ännu mer sällan 
förkommande i dokumentationen. Vad som även i många fall inte syntes i 
dokumentationen var att den sökande och handläggaren haft olika åsikter om både 
behovet av hjälp och hur hjälpen borde se ut. 
 
De vetenskapliga fakta som ligger till grund för denna kunskapsöversikt visar även att 
biståndet anpassas till de insatser som finns att tillgå, snarare än att se över vad den 
sökande behöver hjälp med. Den förutsättningslöshet som skall finnas med under 
biståndsprocessen har varit frånvarande. En så kallad anpassning, görs av den sökandes 
behov, till de insatser som kommunen har att erbjuda. Slutligen uppfattar handläggarna 
inte den obalanserade makten i biståndsprocessen. Hur ska integriteten bevaras frågar 
man sig? Hur ska biståndsprocessen fungera för att inte placera den sökande i ett läge 
där denne blir kränkt?  
I våran studie, vars intervjuguide är utformad för att få en insikt i  ”anhörigas upplevelse 
av, samt eventuella rollförändringar genom biståndsprocessen” vill vi visa på hur denna 
förmåga att bemöta den biståndssökande, i längden påverkar den enskilde individen. 
Genom dessa brister i biståndsprocessen upplever vi att individperspektivet, den 
enskilde individens livsvärld inte får komma till uttryck. Eventuellt kan vår studie 
uppmärksamma den frågan samt skapa en förståelse för individperspektivet och dess så 
viktiga delar; delaktighet, rollförändringar och kommunikation? (Socialstyrelsen 2006) 
 
 
4.   Teoretisk referensram 
   
Antonovskys begrepp, Känsla av sammanhang, KASAM används för att visa på vikten av 
begripligheten, hanterbarheten samt meningsfullheten i biståndsprocessen. Denna teori 
kan hjälpa oss att se de eventuella rollförändringar som sker i samband med 
biståndsprocessen och om möjligt lyfta fram dessa. Rollteorin har en stor betydelse i 
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denna studie av den anledningen att vi vill synliggöra möjligheten/risken för den anhörige 
att hamna i en avvikande roll i själva biståndssammanhanget samt att rollerna mellan just 
den anhörige och den sökande kan förändras under processens gång.  
Då vårat syfte är att få ökad kunskap om och förståelse för närståendes upplevelser av 
biståndsbedömningsprocessen samt eventuella förändringar i densamma ger rollteorin 
eventuellt de verktyg som krävs för detta. Genom att ta del av de närståendes upplevelser 
och sätta dem inom ramen för rollteorin kan vi få en bild av hur de upplever situationen 
och om förändringar verkligen uppstått. Rollteorin svarar även upp emot det andra syftet 
vad det gäller förståelsen för och betydelsen av mötet mellan de tre parterna samt att i det 
tredje syftet få tillgång till de eventuella kommunikationsprocesser som pågår – då de 
olika rollerna i sammanhanget kan tangera varandra ur ett kommunikations och relations 
perspektiv ( Tornstam 2001). Genom att introducera Habermas och det kommunikativa 
perspektivet i vår studie vill vi ge läsaren en förståelse för betydelsen av kommunikation 
under biståndsprocessen. Detta perspektiv hjälper oss att visa på vikten av 
kommunikationen som verktyg mellan livsvärld och systemvärld där mötet mellan den 
närstående, den sökande och biståndshandläggaren äger rum. 
Dessa teorier svarar på ett tydligt vis upp mot syftet då de teoretiskt belyser 
nyckelbegreppen; delaktighet, rollförändring, kommunikation. 
 
 
 
4.1   Antonovsky 
 
Känsla av sammanhang. Detta begrepp skapades av Aaron Antonovsky ( 1923-1994 ), 
som var professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, 
Beersheba, Israel. Antonovsky formulerade en frågeställning som handlade om vad det är 
som gör att individer blir och förblir friska. Vad det handlar om är vilka de 
hälsobringande faktorerna är och vad de består av. Antonovsky menade att en individ 
varken var frisk eller sjuk hela tiden utan att personer kontinuerligt rör sig mellan dessa 
två olika poler. Enligt detta tankesätt är det graden av KASAM som talar om var vi 
befinner oss på frisk/sjuk skalan ( Antonovsky 1991). 
KASAM som begrepp byggs upp av tre delar i en helhet. Den grundläggande upplevelsen 
av att det som sker i och utanför individen är förutsägbara, begripliga samt strukturerade 
ting (begriplighet). Vidare att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga 
(hanterbarhet). Slutligen att livets utmaningar är värda att investera sitt engagemang i 
(meningsfullhet). Detta begrepp ( KASAM )  används i studien för att visa på det viktiga i 
att ha en meningsfull kommunikation i biståndsprocessens möte mellan tre olika parter. 
Biståndshandläggarens, närståendes samt sökandens perspektiv och att olikheter finns 
däremellan. Genom att föra dialogen utefter att den sökande skall uppleva begriplighet, 
hanterbarhet samt meningsfullhet kan större möjlighet skapas för förståelse mellan 
parterna. Antonovsky var själv helt säker på att känslan av sammanhang var en mycket 
viktig faktor för att hålla en balans mellan förhållandet hälsa/ohälsa. Nedan följer ett citat 
som redogör för den formella omdefinieringen av KASAM. 
 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att  ( 1 ) de stimuli som härrör 
från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 
 ( 2 ) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på 
en finns tillgängliga, och ( 3 ) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.  
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                                                                                             ( Antonovsky 1991. S.41 ) 
 

När individen ställs inför olika krav i livet krävs det en tydlig bild av hur dessa krav ser 
ut, vad de består av, för att ha en rimlig chans att hantera dem. För det fall att livets 
utveckling ses som oförutsägbar och rörig skapas inte känslan av hanterbarhet i 
sammanhanget. Antonovsky menar vidare att en individ som genomgår ett 
förändringsskede i livet kan förändra sin KASAM. Under forskningen om pensionering 
gav han ett gott exempel på att individer kan utnyttja denna typ av, vad han kallar, 
dubbelsidig flexibilitet. En individ med stark KASAM som går i pension, och genom 
detta får en ny roll, klarar av att trappa ner sitt förvärvsarbete och på samma gång finna 
en mening i de nya aktiviteter som skapas under den allt mer utsträckta fritiden. För det 
fall att den sociala strukturen och den kulturella omgivningen ger identiteten ett positivt 
inslag, kan individen troligen engagera sig i både arbete och kärlek – det vill säga 
investera känslomässigt kapital i sin livssituation. Antonovsky betonar även att individer 
regelbundet utsätts för stressorer och att dessa definieras som ”krav som det inte finns 
några omedelbart tillgängliga eller automatiska adaptiva responser på”. Med adaptiva 
responser menas anpassningsbara gensvar. Det finns enligt Antonovsky ett uttryck för 
stora förändringar i en livscykel. Dessa förändringar skulle exempelvis kunna vara, död, 
skiljsmässa eller större personliga framgångar och kallas livshändelsestressorer. Även om 
dessa händelser eventuellt kommer när vi förväntar oss att de skall komma, 
överensstämmer dessa med de tidigare nämnda händelserna som vi inte har några 
anpassningsbara gensvar på. Det är då styrkan i KASAM som avgör om dessa händelser 
skall föra med sig hälsa eller ohälsa. Förmågan att plocka fram copingstrategier och 
hantera problem anser Antonovsky beror på vilken typ av förhållande individen ifråga har 
med sina känslor. Individer reagerar på stressorer med spänning. Även om känslan i 
sammanhanget ses som ett eko av en stressor skapar detta utrymme för känslorna att ha 
en viktig roll. Vilka möjligheter skapas för individer att handskas med dessa känslor 
genom KASAM? Enligt Antonovsky beror detta på att personer med stark Känsla av 
sammanhang, ser på ett stimuli som positivt snarare är som någonting hotfullt. Det vill 
säga att händelsen ses mera som en form av utmaning istället för en belastning. Vad som 
även är intressant är att dessa personer i en högre grad är medvetna om sina känslor, har 
möjlighet att beskriva dem och känner sig genom detta mindre hotad av dem. Detta att ha 
förmåga att låta känslorna komma fram som verkligt existerande hjälper dessa individer 
att hantera känslor, dess reglering, samt acceptera situationer på ett annat sätt än de 
individer som inte bär på denna förmåga ( Antonovsky 1991). 
 
 
4.2   Goffman 
 
Genom att applicera rollteorin kan vi få tillgång till kunskap omkring hur de eventuella 
rollerna förändras i biståndssituationen. När de gäller de anhöriga till biståndssökande 
befinner de sig kanske från början i sin ursprungliga, invanda och trygga roll som 
exempelvis maka, make eller barn. Vart efter biståndsprocessen och den sökandes 
utveckling fortskrider kan rollerna komma att förändras. Exempelvis kan ett barn i ett 
utsatt läge vilja vara med sin förälder i hela processen. För det fall att föräldern är i behov 
av bistånd, och i ett längre perspektiv, är i behov av ytterligare insatser utifrån SoL, 
placerar detta barnet i ett omfattande rollbyte. Detta exempel skulle då vända på de roller 
som tidigare existerat. Barnet som tidigare blivit omhändertaget av sin förälder, tar nu 
istället vuxenrollen och tar hand om sin sjuka mamma eller pappa. Detta kallas enligt 
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Erving Goffman (2000) för diskrepant roll och kännetecknar just ett möjligt byte av 
roller. En annan form av rollbyte skulle kunna vara den typen där maken eller makan i 
situationen går från en roll där hon/han är just maka/make men under resans gång blir den 
andre partens vårdnadstagare. För att klara av detta svåra moment inträder en form av 
avståndstagande till den tidigare rollen individen har burit på och i detta sammanhang 
kallas detta för rolldistans (Goffman 2000 ). 
Inom denna teori utgår man ifrån tankarna att vi människor, precis som inom teatern, är 
en form av aktörer som genom livet har en mängd roller som vi lever upp till. Våran 
omgivning förväntar sig hela tiden ett visst beteende eller en viss funktion i den roll vi för 
tillfället innehar. Dessa rollförväntningar har vi även på oss själva och de omsätts under 
livets gång till rena beteenden i våra rollutföranden. De förväntningar som skapas beror 
naturligtvis på vilka situationer vi hamnar i, vilken roll våran omgivning tillskriver oss 
samt vilka roller vi har redan när vi föds. De roller andra människor ger oss kallas 
förvärvade och handlar om den roll vi har på våran arbetsplats eller de roller vi eventuellt 
har på fritiden i en förening. Genom våran rena existens har vi även tillskrivna roller, 
vilka talar om exempelvis vilket kön vi tillhör. Ålderskategoriseringen innehåller en 
mängd blandade förvärvade och tillskrivna roller och var den absoluta gränsen mellan 
ålderskategorier går är ofta mera en smakfråga hos omgivningen. Detta utan någon 
hänsyn till det biologiska åldrandets faktiska existens. Detta sätt att se på åldrandet har 
skiftat genom tiderna och den franska sociologen Ariés (1962) visade att man under den 
höga barndödligheten inte såg på små barn som människor utan istället som ”små vuxna”. 
Dagens barn har helt andra roller och genom detta har gränserna mellan vuxenlivet och 
ålderdomen bytt skepnad. Tidigare ansåg man att en individs ålderdom påbörjades när 
denne inte längre hade förmåga att sköta sina dagliga sysslor samt bidra till 
familjförsörjningen medan man i dag mera går efter den faktiska kronologiska åldern. I 
dagens samhällssystem anses man vara gammal när man når pensionsåldern oavsett 
vilken typ av biologisk förändring som skett i kroppen. Vid pensioneringen sker alltså ett 
rollbyte där man förväntas stiga åt sidan för dem som bevisligen är yngre. 
Samhällsklimatet ger regelbundna signaler om att äldre individer bör inse att det är mest 
praktiskt och funktionellt om de inser att åldersgränsen för de yrkesverksamma har 
flyttats. Medan våran könsroll är densamma förändras ålderrollen efter vad samhället 
efterfrågar, inte efter vad vi som individer orkar med ( Goffman 2000). 

 
 
4.3   Habermas 

 
Genom att introducera Habermas och det kommunikativa perpektivet i denna studie vill 
vi ge läsaren en förståelse för betydelsen av kommunikationen under biståndsprocessen. 
Det kommunikativa perspektivet skapades av Jurgen Habermas och grundas i ” The 
theory of communicative action”. Habermas upplever att kommunikation är ömsesidig 
och behöver innehålla en gemensam dialog för att kommunikationen skall fungera. 
Språket ses som den självklara ingridiensen. Ett möte mellan individer samt en 
kombination av dessa två livsvärldar är en förutsättning för att kommunikationen skall 
kunna utvecklas. Habermas menar att en förväntning finns i allt som sägs, att det skall 
vara begripligt, trovärdigt och sant. Det är enligt Habermas ingen mening att samtala om 
något, om utgångsläget inte är att det man säger förväntas stå över lögner, föreställningar 
och uttryck av socialt oaccepterade normer. Det vill säga, att om det man sägs inte 
förväntas vara sanningen i den frågan, finns ingen grund för att föra ett samtal 
överhuvudtaget. Människans användning av språket bygger enligt Habermas på att det 
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som sägs i ett samtal förväntas vara sanningsenligt och möjligt att förstå. I de situationer 
någon upplever att detta inte är fallet är samtalet inte längre lika intressant att fortsätta. 
Den kommunikation som är fri från den typen av störningar är enligt Habermas den mest 
funktionella. Grunden för den bredaste och mest återspeglande formen för rationalitet, 
den kommunikativa rationaliteten, finns i den här störningsfria zonen. I den 
kommunikativa rationaliteten finns ingen plats för makt, status eller prestige. Inte heller 
för expertvälde eller rädsla. Detta är samtliga begrepp som äventyrar de goda avsikter 
som kan finnas i ett samtal. I det goda samtalet skapas förståelse genom de uppfattningar 
som bildas av styrkan hos det goda väl grundade argumentet.  
 

 Man lyder inte längre prästen för att denne har monopol på uttolkning av Guds ord eller 
greven för att denne har ärvt titel och privilegier. Ej heller underordnar man sig experters 
förslag utan noggrann prövning eller förlitar sig blint på vetenskap och teknik för att komma 
fram till politiska och etiska ställningstaganden. Man prövar giltigheten i olika imperativ och 
kräver vad som kan erkännas som förnuftiga argument ( eller förlitar sig på institutioella 
arrangemang som uppfattas baserade på förnuftiga skäl).   
                                                                                               

                                                                                                         ( Alvesson & Sköldberg 1994 s. 186) 
 
 
Den kommunikativa rationaliteten visar på ett sätt att förhålla sig till samtalets innehåll 
och dess trovärdighet. Det handlar om att i samtalet ifrågasätta eller pröva giltigheten i 
det sagda ordet och sedan eventuellt acceptera det som sant. För det fall att den 
kommunikativa rationaliteten uppfattas som starkt närvarande under ett samtal innebär 
detta att styrkan hos det goda, välgrundade argumentet är närvarande som begrepp. Det 
krävs att det man samtalar om 1)upplevs som begripligt, 2) att de som för en 
kommunikation är uppriktiga 3) att det som sägs är men sanningen överensstämmande  
4) samt att det som sägs överenstämmer med de normer som råder i 
sammanhanget/situationen. För att dessa fyra delar ska kunna utvecklas spontant krävs en 
fri dialog där alla deltagande parter har möjligheten och friheten att avbryta eller helt 
avlägsna sig själv ur en samtalssituation. Genom detta kan man gemensamt komma fram 
till en slutgiltig ståndpunkt där man är överens. Det kommunikativa handlandet är en 
mycket stor del av samhällets interaktion och även i det sociala samlivet. Habermas anser 
att enda möjligheten att uppnå denna utmärkta samtalssituation och uppnå den 
kommunikativa rationaliteten ligger i;                                ( Alvesson & Sköldberg 1994 ) 
 
          om och endast om, det föreligger för alla möjliga deltagare en symmetrisk fördelning av 

chanser att välja att tillämpa talhandlingar                       
                                                                                                                 ( Alvesson & Sköldberg 1994 ) 
 
Detta innebär att alla deltagare i samtalet upplever att de har samma möjligheter att inleda 
och få känna sig delaktiga i en dialog. Detta genom att uppleva möjligheten att ställa 
frågor, utveckla ett eget resonemang samt bli tagna på allvar för sin egen åsikt. 
Deltagarna i ett samtal måste ha samma chans att uttrycka känslor och avsikter med det 
samtal som pågår. Deltagare i ett samtal har alla olika erfarenheter, kunskaper och tyngd i 
sina framlagda argument men bör samtliga tas på allvar för sin specifika åsikt. Experters 
inflytande i samtalet ges då ett rimligt ytrymme.  
 
För att ge en helhetsbild av det kommunikativa perspektivet redogörs här även för den 
systematiskt förvrängda kommunikationen. I denna typ av kommunikationsprocess styrs 
samtalet av maktobalans och den fria möjligheten att uttrycka sig finns överhuvudtaget 
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inte. Denna maktobalans försvårar för individen att ifrågasätta begripligheten då samtalet 
ligger på en sådan nivå att somliga deltagare blir uteslutna ur samtalet. I denna typ av 
kommunikation finns klara inslag av exempelvis manipulation, förvrängda beskrivningar 
och felinformation. Den viktiga frågan att ställa sig i det läget är; 
Är sociala normer med anspråk på legimitet genuint accepterade av dem som följer och 
internaliserar dessa eller stabiliserar de endast maktrelationer? 
 
När den här typen av kommunikation förs menar Habermas att icke accepterade, ojämna 
maktrelationer ligger bakom de saker man kommer fram till under samtalet. Utvecklingen 
av dialogens kritiska prövning är viktig i detta sammanhang.Det betyder att alla deltagare 
i samtalet får komma till tals och ta vara på den fria dialogen. Den fria dialogen, där alla 
samtalsdeltagare tillåts att kritisera och fritt diskutera, utgör enligt Habermas 
rationaliseringen av livsvärlden. Ordet rationalisering kan översättas med 
omorganisering, systematisering, effektivisering samt förenkling ( Habermas 1994).  
 
                                                        
 
5.   Metod  
 
I detta metodavsnitt har vi för avsikt att ge läsaren en översikt vad gäller de kvalitativa 
intervjuerna, fenomenologin samt hermeneutiken. En översikt ges även över avsnitten 
population/urval, datainsamling samt bearbetning/analys. Läsaren får därefter en 
genomgång av avsnittet som berör studiens trovärdighet samt källkritik 
 
 
5.1   Metodval  
 
Utifrån syftet har vi valt att arbeta utifrån en kvalitativ metod i form av intervjuer. I 
metoden använder vi oss av en strukturerad intervjuguide. Frågorna har en anknytning till 
vårat syfte där vi vill undersöka; anhörigas upplevelse samt eventuella förändringar under 
biståndsprocessen. I undersökningen använder vi oss även av tre ( 3 ) avhandlingar, 
litteraturstudier samt sökt information på internet för att finna bakgrundsmaterial. Internet 
sökningen gav oss dessvärre ingen information. Vad gäller teorier och tidigare forskning 
har vi använt oss av litteraturstudier. Vi har även använt oss av fenomenologin som 
vetenskapsmetod då den ger oss utrymme att,  verkligen få en väl nyanserad bild av 
fenomenen, vidare att se dessa som helheter i ett sammanhang. Fenomenologin har för 
avsikt att tydliggöra det som sker i våran vardag, det livsnödvändiga samt visa på de 
detaljer som är medvetna och uppenbara för oss alla. Vi har valt att använda oss av den 
Hermeneutiska tolkningsmetoden .Hermeneutiken utgår ifrån att meningen av en del 
endast kan förstås om den sätts samman med helheten och helheten endast ur delarna. 
Metoden har valts då vi anser att det är det bästa tillvägagångssättet för att undersöka vårat 
valda område, då vi genom intervjustudien vill nå fram till intervjupersonernas subjektiva 
upplevelser ( Kvale 1997 ). 
 
          Fenomenologi är studiet av strukturen, och variationerna i strukturen, hos det medvetande, för 

vilket varje ting, händelse eller person framträder 
                                                                                                                                  ( Kvale 1997 s.54) 
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          Den hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts 
mening   

                                                                                                                                 ( Kvale 1997 s.49) 
 
 
 
 
5.2   Kvalitativa intervjuer 
 
I undersökningen har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av en 
intervjustudie. För att göra detta möjligt har vi använt en strukturerad intervjuguide med 
5 (fem) bakgrundfrågor samt fjorton (14) huvudfrågor. Intervjufrågorna är markerade 
med bokstäverna ( i ) och  ( y ) för att tydliggöra att vi där eftersöker inre ( i ) och yttre ( 
y ) processer hos intervjupersonerna. Vi anser att det är det enda rimliga 
tillvägagångssättet då vi gör undersökningen ur ett inifrånperspektiv.Den kvalitativa 
metoden ger oss möjligheten att verkligen nå inifrånperspektivet där våran insamlade 
data kommer utifrån genomförda intervjuer. Med hjälp av detta perspektiv vill vi 1) nå 
anhörigas upplevelse av delaktighet under biståndsprocessen 2) få tillgång till 
respondenternas/anhörigas subjektiva upplevelse av, samt eventuella rollförändringar 
genom biståndsprocessen 3) ta del av hur stor betydelse kommunikationen har i själva 
mötet. 
Intervjuguiden hjälper till med att strukturera upp samtalet under intervjun. Där anges de 
ämnen  som ingår i undersökningen samt i vilken ordning de komer att behandlas. 
Intervjuguiden fungerar som en ram för det kommande samtalet och kan i ett 
forskningssammanhang rymma omsorgsfullt formulerade frågor. Intervjufrågorna kan 
bedömas tematiskt eller dynamiskt. Tematiskt med en tagen hänsyn till betdelsen för 
ämnet forskaren valt och dynamiskt med hänsyn till det samspelet mellan intervjuaren 
och intervjupersonen ( Kvale 1997). De aspekter som beskriver den kvalitativa 
forskningen är att man genom den får del av intervjupersonens livsvärld. Detta sker i 
våran studie där vi genom de kvalitativa intervjuerna får tillgång till intervjupersonernas 
subjektiva upplevelser och därigenom deras livsvärld. Meningen är att genom de olika 
perspektiven få en mängd samlade teman som senare tolkas till resultat. Intervjuformen 
har inte för avsikt att kvantifiera utan snarare att nå nynserade beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld. Kunskapen som inhämtas kommer ur det mellanmänskliga 
samspel som förekommer i intervjusituationen (Kvale 1997). 
Kvale (1997) skriver att kvalitativ metod med fördel använts vid tidigare studier där det 
utvecklats en kunskap som kan förändra individer och  förändra dess omständigheter. 
Kvale fortsätter sin diskussion och menar att man genom att automatiskt förkasta 
kvalitativ forskning som icke vetenskaplig, begränsar vetenskapens möjlighet till vidare 
kartläggning och diskussion ( Kvale 1997).  
 
 
5.3   Fenomenologi 
 
I metoden har vi använt oss av fenomenologin. Syftet med studien är inte på något sätt att 
generalisera utan att snarare med fenomenologins och våra frågeställningars hjälp nå en 
förståelse av anhörigas subjektiva upplevelser. Fenomenet vi valt att studera är de 
anhörigas upplevelse av, samt eventuella förändringar genom biståndsprocessen. När vi 
vill få tillgång till intervjupersonernas upplevelser hjälper fenomenologin oss i våran 
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strävan att nå dessa genom att, som metod, fokusera på den mening som den intervjuade 
upplever i sin livsvärld.  
 
          Fenomenologin intresserar sig för att klargöra både det som framträder och det sätt på vilket 

det framträder. Den studerar individernas perspektiv på sin värld, försöker i detalj beskriva 
innehåll och struktur hos individernas medvetanden, förstå den kvalitativa mångfalden hos 
deras upplevelser och göra deras väsentliga mening explicit 

 
                                                                                                                                    (Kvale 1997 s.54) 
 
Med explicit menas medveten, klart uttalad och synlig. Fenomenologiska frågeställningar 
riktar in sig på upplevelser sedda ur ett individperspektiv vilket innebär att det inte finns 
utrymme för att generalisera en individs upplevelse till att gälla flera individer samtidigt. 
Utgångspunkten för denna forskning skall vara en bred frågeställning och den finns i 
våran i förhandframarbetade intervjuguide. Denna frågeställning följs sedan av mindre 
del frågor för att ytterligare nå en förståelse av de upplevelser som individerna redovisar 
(De Poy & Gitlin, 1999).   
 
 
5.4   Hermeneutik 
 
Vi har valt att använda oss av hermeneutiken vid tolkningen av det insamlade materialet.  
Detta val av tolkningsmetod ger oss möjlighet att tolka det inhämtade materialet. 
Hermeneutiken lyfter fram dialogen i intervjutexterna vid tolkningen samt visar på ett 
tydligt sätt processen där texterna tolkas. Detta att hermeneutiken fungerar i två led ger 
oss möjligheten att på nytt verkligen se dialogen och få ett natuligt samarbete med den 
för att  kunna tolka resultatet. Hermeneutiken utgår ifrån att meningen av en del endast 
kan förstås om den sätts samman med helheten och helheten endast ur delarna. Detta 
innebär att man måste gå likt en spiral, pendla mellan helhet och del under 
tolkningsprocessen för att slutligen nå en förståelse av såväl helheten som delarna. Detta 
kallas för den hermeneutiska cirkeln. Hermeneutiken används för att kunna tolka texten 
och genom detta arbeta fram en fungerande och beskrivande förståelse för den inhämtade 
datan. Meningen är att denna metod ska belysa själva dialogen i intervjutexterna som 
transkriberats och samtidigt skapa en synlig process för hur tolkningen skall äga rum. 
Intervjutexten kan inte jämföras med en ordinär litterär text utan föds först när när 
interjun är genomförd och datan tolkas. Denna växling mellan delar och helhet skapas 
genom att noggrant läsa materialet, sedan gå tillbaka och söka efter gemensamma länkar. 
Detta upprepas tills mönster, där en form av likheter i datan uppstår, och resultat kan 
tolkas till en sammanhängande enhet. Kvale (1997) kallar detta en god gestalt. Efter detta 
förfarande prövas de tidigare tolkningarna mot den aktuella och om detta är nödvändigt 
kontaktas intervjupersonen för att ges möjlighet att nynsera sina svar ytterligare. 
Tolkningen skall under hela processen strikt hålla sig till de uttalade fenomenen i 
intervjuerna och försöka förstå vad dessa uttalanden egentligen säger om 
intervjupersonens livsvärld. Fenomenologin som tolkningsmetod, ger oss möjligheten att 
i vår studie verkligen se materialet tydligt och ha förmågan att utröna de små 
beståndsdelarna av information i dialogen. För att detta överhuvudtaget skall vara möjligt 
måste forskaren ha en förförståelse för de teman eller begrepp som ligger som underlag i 
intervjun. Det blir annars en omöjlighet att kunna se nyanserna i den inhämtade datan. 
Under detta skede måste forskaren vara medveten om sin egen personliga påverkan på 
materialet och ha den i bakhuvudet under tolkningen. Hermeneutiken fungerar på detta 



 24

sätt för att, om möjligt på ett förfinat sätt, fördjupa de upplevelser och meningar i 
intervjumaterialet som inhämtas ( Kvale 1997 ). 
 
 
Alvesson och Sköldberg skriver att det är viktigt att tänka på är att även vi som forskare 
har med oss våra egna erfarenheter och kan luras att tolka utefter dessa. Detta skapar ett 
relativt tolkningsresultat och inte en absolut tolkning som vi hela tiden eftersträvar. 
Utöver detta måste forskaren vara källkritisk. Anger källan verkligen sanningen eller är 
materialet förvanskat? Detta är en viktig fråga som vi forskare måste ställa oss.  
(Alvesson och Sköldberg 1994) 
 
 
5.5   Population och urval 
 
Intervjupersonerna har vi kommit i kontakt med genom ett lokalt färdtjänstbolag där 
personerna blivit direkt tillfrågade om de vill delta i intervjun. I vår urvalsprocess har vi 
kontaktat individer som samtliga varit delaktiga i en biståndsprocess där de varit ett stöd 
för den sökande. De kriterier som populationen måste uppfylla är därmed att de måste 
ha varit aktivt deltagande under själva biståndsprocessen samt varit positivt inställda till 
att dela med sig av sina upplevelser.  Populationens ålder ligger mellan 34 och 70 år och 
urvalet består av åtta ( 8 ) personer. Urvalet har enligt Alvesson och Sköldberg (1994) 
varit strategiskt då vi eftersökt personer med den specifika form av upplevelser som 
svarar upp mot vårt syfte samt kan besvara våra frågeställningar. Urvalsprocessen har 
även varit systematiskt då vi valt intervjupersoner som kan bidra med rik kunskap om 
det område vi undersöker.  
 
 
5.6   Datainsamling 
 
I denna studie har vi använt oss av vetenskapligt material i form av avhandlingar, sökt 
information på internet, gjort litteraturstudier samt genomfört en intervjustudie. Under 
intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide (bil. 1) som bestod av sammanlagt 14 
huvudfrågor. Dessa frågor tangerade de huvudbegrepp vilka forskningsfrågorna och 
syftet kretsar kring. I intervjuguiden markerades frågorna med bokstäverna ( y ) och ( i ) 
för att visa på att yttre och inre förändringsprocesser eftersöktes. För att ha förmågan att 
tolka de resultat vi finner har vi i intervjuguiden markerat intervjufrågorna med ( y ) och 
( i ). Bokstaven ( y ) står för de resultat som kan beröra yttre processer som exempelvis 
tal och beskrivningar. Bokstaven ( i ) står för de eventuella resultat som kan beröra inre 
processer som exempelvis gråt, sorg eller uppgivenhet. En pilotstudie utfördes för att 
kontrollera intervjuguidens funktion. Resultatet av denna blev  tillfredställande och vi 
använde den därför i studien. Ett par mindre ändringar gjordes i intervjuguiden; fråga 
två (2) blev en fyllnadsfråga till fråga ett (1) istället för att stå som egen fråga. En fråga 
formulerades om rent grammatiskt för att underlätta förståelsen under 
intervjusituationen. Efter att intervjupersonerna kontaktats personligen och samtliga 
accepterat, bokades tider för intervjuerna in. Samtliga intervjuer har genomförts i 
intervjupersonernas egna hemmiljö för att skapa en så lugn och fridfull miljö som 
möjligt. När vi genomfört intervjuerna har detta skett med hjälp av en diktafon som 
verktyg. Alla intervjupersoner utom en ( 1 ) accepterade diktafonen som hjälpmedel. I 
bearbetningen av detta material har en utskrift i berättelseform gjorts. Denna utskrift har 
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godkänts av intervjupersonen som meddelade att hon upplevde den med sanningen 
överenstämmande samt att hon inte hade någon information hon ville tillföra. Den 
intervju där diktafonen inte använts har dialogen nedtecknats, skrivits ut i berättelseform 
och sedan godkänts av intervjupersonen. Detta har hjälpt oss att korrekt återge det 
inhämtade materialet. Ytterligare en aspekt som säkrat materialet är att vi båda närvarat 
vid intervjutillfällena för att gemensamt kunna diskutera materialet efteråt. Intervjuerna 
har genomförts med sammanlagt åtta (8) personer mellan 34 och 70 år varav samtliga 
har erfarenhet av en biståndssituation. Intervjuerna tog mellan 20 och 60 minuter per 
person. Vid en av intervjuerna upplevde intervjupersonen  ett obehag av själv 
inspelningen och sett ur en etisk synvinkel repekterades detta. Intervjun fortskred utan 
inspelning. Intervjun har följt den i förväg utarbetade intervjuguiden trots att ingen 
inspelning gjordes. Deltagarna informerades i inledningsskedet om att intervjun utfördes 
utifrån en i förväg framarbetad intervjuguide samt spelades in via en digital diktafon. De 
informerades om att de när som helst under intervjun kunde avbryta densamma om de så 
önskade.  
Då inga andra personer än vi träffar intervjupersonerna råder konfidentialiteten. 
Intervjupersonerna är aldrig anonyma inför forskarna men dock inför de personer som 
får ta del av det färdiga materialet. Deltagarna fick information om att ingen skulle 
kunna röja deras identitet. Ingen kunde således veta eller förstå att det var de som 
deltagit i intervjun. De delgavs informerade samtycket där de godkände att materialet 
får användas i den aktuella studien. Uppgifter om var forskarna kunde nås, för det fall 
att frågor rörande materialet skulle dyka upp, delgavs varje deltagare. Efter 
intervjutillfället aktiverade forskarna en diskussion kring situationen och förhörde sig 
om att intervjun inte orskat några som helst obehag för deltagarna. En stund till för 
eftertanke och frågor ( Etiska aspekter. Bil 2 ).  
 
 
5.7   Bearbetning och analys 
 
Den kvalitativa intervjunstudiens syfte är tredelat och används med avsikt att få ökad 
kunskap om och förståelse för närståendes upplevelser av biståndsprocessen samt 
eventuella rollförändringar  mellan närstående och den sökande. Det andra syftet 
används för att få kunskap om och förståelse för betydelsen av delaktighet i mötet 
mellan biståndshandläggaren, den sökande och dennes närstående. Det tredje och sista 
syftet är att få kunskap och förståelse för kommunikationsprocessen mellan dessa tre 
parter. Efter datainsamlingen har materialet transkriberats. Med avsikten att framställa 
en så korrekt version som möjligt skrev vi ned texten ordagrant. 
Transkriberingen innebär att den inhämtade datan får ta plats på ett papper istället för att 
ligga som ljud i en diktafon. Transkriberingen gör forskaren känslig för betydelsen av 
inspelningens hörbarhet samt att ställa frågor på ett sätt så att de tydligt hörs när 
inspelningen i efterhand spelas upp ( Kvale 1997). Städer, namn och andra element som 
skulle kunna röja intervjupersonernas identitet och därmed hota konfidentialiteten har 
avlägsnats från materialet. Efter transkriptionen har vi låtit den andra parten 
korrekturläsa materialet för att se om oegentligheter fanns. Resultatet blev då att 
materialet överensstämde med utskrifterna på ett tillfredställande sätt. I bearbetningen 
av materialet använde vi oss av den fenomenologiska metoden samt hermeneutiken för 
att analysera  resultatet.  
 Denna växling mellan delar och helhet skapas genom att noggrant läsa materialet, vilket 
vi gjorde för att sedan gå tillbaka och söka efter gemensamma länkar. Detta upprepas 
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tills mönster, där en form av likheter i datan uppstår, och resultat kan tolkas till en 
sammanhängande enhet. När materialet sedan blivit färdigt för att granskas på djupet, 
gjordes en grundlig genomgång av sammanfallande resultat. Genom att lyssna 
ytterligare på inspelningen fastslogs att ingen information gått till spillo  (Kvale 1997). 
Efter transkribering och ytterligare ett led av tolkning fick intervjupersonerna åter 
granska materialet för att komma med ytterligare information om de upplevde detta 
nödvändigt. En del frågor ställdes till deltagarna för att klargöra att datan uppfattats 
korrekt. Den intervju som inte spelade in granskades åter av intervjupersonen, och inte 
heller den här gången fanns enligt denne någon information att tillägga. Under detta 
stadie av forskningsprocessen upplevde intervjupersonerna att utskriften överensstämde 
med vad de under intervjun hade berättat och att förståelsen av materialet enligt dem var 
utan anmärkning. 
Detta att hermeneutiken fungerar i två led ger oss möjligheten att på nytt verkligen se 
dialogen och få ett natuligt samarbete med den för att  kunna tolka resultatet. 
Hermeneutiken utgår ifrån att meningen av en del endast kan förstås om den sätts 
samman med helheten och helheten endast ur delarna. Detta innebär att man måste gå 
likt en spiral, pendla mellan helhet och del under tolkningsprocessen för att slutligen nå 
en förståelse av såväl helheten som delarna. Detta kallas för den hermeneutiska cirkeln. 
Hermeneutiken används för att kunna tolka texten och genom detta arbeta fram en 
fungerande och beskrivande förståelse för den inhämtade datan. Meningen är att denna 
metod ska belysa själva dialogen i intervjutexterna som transkriberats och samtidigt 
skapa en synlig process för hur tolkningen skall äga rum. 
Genom att använda hermeneutiken som analysmetod har vi arbetat genom att, i två olika 
led gått igenom datan. I det första ledet märkte vi ut var de olika begreppen deaktighet, 
rollförändring samt kommunikation förekom i materialet. I det senare ledet arbetade vi 
med att finna eventuella nyanseringar i dessa begrepp. Begreppens förekomst redovisas 
under rubriker kopplade till tidigare forskning samt de teoretiska referensramarna. 
Varför hade de uppkommit och hur kunde de uppenbara sig precis där? De inre ( i ) och 
yttre ( y ) processerna redovisas i resultatet genom att de infogas i de redovisade 
styckena som representerar vart enskilt begrepp. Resultatet kommer att redovisas utifrån 
de bärande begreppen i denna studie som är; delaktighet, rollförändring samt 
kommunikation.  
Begreppen redovisas parallellt med de aktuella avsnitten ur den teoretiska referensramen 
som är; 1) Aaron Antonovskys begrepp KASAM, Känslan av sammanhang 2)  
Rollteorin & 3)  Jurgen Habermas 
 
 
5.8   Trovärdighet 
 
DePoy & Gitlin (1999) diskuterar trovärdigheten i kvalitativ forskning och lägger fram 
en del argument för hur denna tillvaratas. En åtgärd för att öka korrekthet och 
noggrannhet är att det uppstår en kunskapsmättnad genom den inhämtade datan. I det 
läget har, exempelvis  det inhämtade intervjumaterialet, givit en rik mängd information 
och på det viset skapat en förståelse för det i förväg formulerade syftet. Vårt syfte var att 
undersöka anhörigas upplevelse av biståndsprocessen samt eventuella rollför ändringar 
under biståndsprocessen. Genom att inhämta intervjupersonernas subjektiva upplevelser 
anser vi att vår studie har hög trovärdighet. Resultatet är ej generaliserbart då 
upplevelserna är strikt individuella, dock kan de ses som generaliserbara för den grupp 
individer som undersökts Ytterligare ett tillvägagångsätt att kontrollera trovärdigheten 
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är att låta intervjupersonerna granska de tolkningar som gjorts och sedan ge synpunkter 
angående tolkningen. Detta minskar den eventuella risken för att forskaren lägger in 
sina egna värderingar och genom det inte håller den inhämtade datan neutral från  yttre 
påverkan. Under en forskningsprocess är det viktigt att forskaren använder sig av ett 
reflekterande tankesätt som ger möjlighet till självgranskning. Hur har den egna 
förståelsen för materialet växt fram och vilken kunskap har man utvecklat genom 
forskningsprocessen? Detta är frågor som forskaren bör ställa till sig själv ( DePoy & 
Gitlin 1999). 
 
Under arbetets gång har forskarna i denna studie valt att arbeta utefter ett strategiskt 
urval. Detta för att, i möjligaste mån, säkra möjligheten att hitta sammanbindande länkar 
i den inhämtade datan. Intervjupersonerna valdes utifrån att de bar på unika, subjektiva 
upplevelser rörande; anhörigas upplevelser, samt eventuella rollförändringar i 
biståndsprocessen. Detta tillvägagångssätt bidrar till att uppnå en kunskapsmättnad och 
förståelse för de bärande begreppen; delaktighet, rollförändringar och kommunikation. 
Intervjumaterialet  inhämtades och  transkriberades för att sedan skrivas ut i 
pappersform. Under forskningsprocessens framskridande har självkritiken hos forskarna 
varit stor och vid ett flertal tillfällen har frågor ställts angånde hur den inhämtade 
kunskapen tolkats och upplevts. Detta har varit ett nödvändigt tillvägagångsätt då vissa 
delar av det inhämtade materialet varit  mentalt påfrestande att ta emot och verkligen 
lämnat utrymme till eftertanke och omfattande reflektion. 
 
 
5.9   Källkritik 
 
För att ha förmåga att få svar på vårt syfte samt besvara våra frågeställningar har vi tagit 
del av tidigare forskning, sökt information på internet samt behandlat teoretiskt material 
i form av litteraturstudier. En intervjustudie har gjorts för att, inbringa kunskap rörande 
anhörigas upplevelser av, samt eventuella rollförändringar genom biståndsprocessen. De 
flesta referenskällorna ligger inom rimlig tid för när studien har genomförts. I enstaka 
fall har eventuellt något äldre litteratur använts och detta ses av forskarna som positivt 
då denna ändå använts som undervisningsmaterial på högskolenivå och genom detta 
vinner legitimitet. I vissa fall har inte nyare upplagor funnits att tillgå under 
uppsatsarbetets gång och därför har litteratur som varit äldre fått ta dess plats. Vid en i 
efterhand genomförd kontroll av exempelvis Aaron Antonovsky äldre exemplar av 
”Hälsans Mysterium”, har inga upptäckter gjorts som äventyrar trovärdigheten i studien. 
Möjligtvis kan den interju som inte spelades in upplevas som ett osäkert material. Då vi 
skrivit ut denna i berättelseform och sedan fått materialet godkänt av intervjupersonen 
ses inte detta som något problem. Det faktum att intervjun ägde rum i intervjupersonens 
hem samt fortfarande innehåller intervjupersonens subjektiva upplevelse, väger starkare 
än att inspelningen ej ägde rum. 
 
 
6.   Resultat och analys 
 
Efter varje begrepp redovisas en analys där kopplingar görs till tidigare forskning samt 
teoretiska referensramar. För att förstärka respondenternas svar använder vi citat som i 
texten är skrivna med kursiv stil. För att lättare kunna tolka analyserna har bokstäverna  
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( i ) och ( y ) använts för att markera förekommande inre och yttre processer, hos 
intervjupersonerna. Här presenteras resultatet utifrån vår empiriska studie, i form av en 
kvalitativ intervju. Resultatet kommer att redovisas utifrån de bärande begreppen i 
denna studie som är; delaktighet, rollförändring samt kommunikation. 
 
Begreppen redovisas sammankopplade med de aktuella avsnitten ur den teoretiska 
referensramen som är;  
 
1) Aaron Antonovskys begrepp KASAM, Känslan av sammanhang  
 
2) Goffmans rollteori 
 
3) Jurgen Habermas Kommunikations teori. 
 
En genomgång av de ledande begreppen kommer att göras samt att vissa citat från 
dialogen mellan oss och intervjupersonerna kommer att redovisas. Detta resultat 
kommer att redovisas utifrån samma  ordning som intervjuerna fortlöpte.  
 
Det innebär exempelvis att; under begreppet delaktighet redovisas först upplevelserna 
skapade av intervjuperson nummer 1, sedan upplevelserna skapade av intervjuperson 
nummer 2 och så vidare. Under begreppet rollförändring redovisas först upplevelserna 
av intervjuperson nummer 1, sedan upplevelserna skapade av intervjuperson nummer 2 
och så vidare. Exakt samma förfarande används under redovisningen av begreppet 
kommunikation. Detta förenklade sätt att redovisa resultatet har använts för att göra det 
mer överskådligt och tydligt för läsaren. 
 
 
6.1   Delaktighet  
 
När det gäller upplevd delaktighet i biståndssituationen har olika resultat uppvisats hos 
intervjupersonerna. Intervjuperson 1 upplevde som närstående i biståndssituationen att 
den sökandes delaktighet var tvivelaktig. Detta berodde då på att den sökande var så 
långt gången i sin demenssjukdom att de språkliga förutsättningarna inte längre fanns. 
Den närstående och hennes syster kände sig osäkra på om deras mor kunde ta till sig 
informationen som delgavs henne. De försökte framhålla det som de upplevde var bäst 
för henne, att de vill hjälpa henne så gott de kunde. I frågan om biståndsbedömaren 
använde sin förmåga att lyssna aktivt upplevde intervjupersonen att detta skedde ( y ). 
Biståndsbedömaren talade direkt till modern oavsett om hon hade förmåga att förstå 
eller inte. Modern benämdes med förnamn under hela samtalet och detta upplevdes som 
mycket positivt. Informationen upplevdes som begriplig och intervjupersonen kopplade 
detta till att inga krångliga paragrafer lästes upp under samtalet samt att det använde 
vanligt talspråk hela tiden ( i ). Delaktigheten förstärktes enligt intervjupersonen av att 
moder fick möjlighet att försöka beskriva sin situation, trots sitt ringa ordförråd. Detta 
gav den sökande möjlighet att yttra en enkel mening som var hennes sätt att försöka 
beskriva sin situation trots att förmågan att uttrycka sig i ord i stort sett inte längre 
fanns.  
 
”… Det här går inte längre….”  
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Vad det gäller den närståendes upplevelse av huruvida hennes mor kunde uppleva 
medinflytande i sin livssituation eller inte var detta inte helt självklart ( y ). Detta på 
grund av att modern inte kunde meddela sig särskilt bra med omvärlden. Den närstående 
berättar att de tog alla beslut utefter hur de trodde att deras mor ville ha det. Mycket 
utefter de värderingar modern själv hade haft som frisk person. Modern kunde ju inte 
själv framföra budskapet men de gjorde det de trodde var rätt och genom det fick 
modern sina behov tillfredställda. Vid frågan om känsla av sammanhang blir den 
närstående osäker, 
 
 -Eftersom mamma var så sjuk tror jag inte det ( i ).   
 
Biståndshandläggaren gjorde nog vad hon kunde i den frågan. Det tycker jag. Den 
närstående berättar att om modern varit frisk hade hon tyckt det var fruktansvärt att 
utelämna sig på det viset. Då under biståndsprocessen fick den närstående dock aldrig 
känslan av att modern reagerade på detta men tillägger att hon naturligtvis inte kan vara 
helt säker på detta. På frågan om modern kände sig lyssnad på svarar den närstående att 
hon tror attdet var så ( y ). Vid den tidpunkten då intellektet tillät tror hon absolut det. På 
frågan om modern hade möjligheten att bibehålla sin integritet i biståndsituationen 
svarar den närstående;  
 
” det har man inte i den situationen,…det tror jag är omöjligt….” ( y ) 
 
Intervjuperson 2 Upplevde delaktighet genom att kommunikationen var förståelig och 
att ett tydligt engagemang fanns hos biståndsbedömaren ( i ). Däremot berättar den 
närstående att han inte upplevde att hans mor hade medinflytande i biståndssituationen. 
Detta var naturligt menar han då modern var gravt demenssjuk vid den tidpunkten ( y ). 
Vissa stunder var modern medveten och andra inte alls. Pågrund av den grava demensen 
är det oklart huruvida den sökandes känslor bekräftades. Stundtals var det mycket svårt 
att nå fram verbalt vilket gjorde det svårt att förklara saker för modern under 
biståndssituationen. När den närstående får frågan om den sökande upplevde närhet och 
öppenhet i samtalet underbiståndsprocessen blir svaret nej ( y ). Detta för att modern 
inte enligt den närstående hade förmågan att förstå vad det hela handlade om. Begreppet 
Känsla av sammanhang blir svårt att relatera till då modern var så svårt drabbad av 
demens men den närstående har inget negativt att redovisa ( i ). Frågan rörande om 
modern kände sig lyssnad på utmynnade i en lite annorlunda koppling. Den närstående 
berättade att den tidpunkt då modern verkligen kände sig förstådd var när hon gick in i 
ett allvarligare skede av demenssjukdomen. Utvecklingen av sjukdomsförloppet 
skapade en möjlighet för modern att trivas i sitt hem på det särskilda boendet. Detta ses 
av den närstående som, om än annorlunda, en form av delaktighet i sammanhanget ( i ). 
 
Intervjuperson 3 Berättade att modern under en del situationer under biståndsprocessen 
kanske inte upplevt delaktighet ( i ). Den närstående berättar att modern efter en 
operation inte blev direkt kommunicerad med och genom detta missades det att 
operationen misslyckats. Trots svåra smärtor skickades modern hem och förväntades 
fungera i hemmet. Det ena benet hade kortats tre centimeter genom det här misstaget 
och trots det skickades hon hem. Den närstående ansåg att hemrehab insatserna inte 
fungerade och  att detta i stort berodde på rehab – personens oförmåga att kommunicera 
med modern . Det ska tilläggas att modern inte var allvarligt dement utan påverkad av 
sin situation efter operationen. Den närstående berättar att de i syskonskaran varit oense 
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om huruvida modern behöva ett annat boende. Detta upplevde intervjupersonen som 
mycket påfrestande då han ansåg att modern skulle tillfrågas. Detta att boendefrågan 
diskuterades utan moderns närvaro upplevdes av den närstående som att modern inte var 
delaktig i sin egen situation ( i ). Den närstående upplevde att modern hade möjlighet att 
bevara sin integritet under biståndssituationen ( y ). Ett tillägg i den närståendes 
berättelse  handlar om kontinuiteten i mötet med biståndshandläggaren. De träffade tre 
biståndbedömare vid tre olika tillfällen och den närstående aktiverar då frågan om detta 
inte vore bra att se över. Han upplever att detta bidrar till att bibehålla delaktigheten, då 
den sökande skulle få möjligheten att knyta an till biståndsbedömaren på ett annat sätt  
( I ). Känslan av sammanhang undrar han om modern upplevt då hon inte riktigt 
upplevde att hon togs på allvar. Hon pratade med den närstående om detta och trodde 
själv att det berodde på att hon var gammal.  
 
Intervjuperson 4 Upplevde dessvärre inte att begreppet delaktighet funnits med 
överhuvudtaget ( i ). Han har tillsammans med sin hustru genomgått biståndsprocessen 
utan att uppleva förekomsten av delaktighet överhuvudtaget ( i ). Det är aldrig någon 
som informerat dem att en biståndssituation ska följa viss riktlinjer. Det finns ingen som 
förklarat mål och mening med de bistånd hustrun fått ( i ). Den närstående inser under 
intervjun att de aldrig fått de stöd de egentligen skulle ha haft. Han har aldrig blivit 
tillfrågad om han orkar ta hand om sin fru. Han förklarar att allting bara har rullat på. 
När den närstående fick frågan om han kände sig respekterad under biståndssamtalet, 
svarade han ; 
 
” Det har aldrig förekomit någonting sådant här,…det är ingen som pratat med mig om 
sådana saker som respekt….” ( i ) 
 
När den närstående får frågan om han upplevde att biståndbedömaren visade ett äkta 
engagemang vid samtalet ( i ), svarade han som följer;  
 
”Nej,… jag har ju aldrig haft kontakt med någon människa överhuvudtaget när det 
gäller sådant här, det var ju biståndshandläggaren som var här,…och det var väl sju ( 7 
) år sedan minst,..men hon pratade inte omnågonting sådant här,.. om jag ville ta hand 
om henne eller någonting,…”  ( i ) & ( y ) 
 
På frågan om hustrun fått ventilera sina känslor svarar den närstående att den 
möjligheten aldrig har funnits. På frågan om den närstående någongång känt sig ensam 
under processen gång kommer inget svar. Den närstående säger;  
 
” Jag vet inte vad jag svara på det,……… det….” ( i ) 
 
Frågan lämnas obesvarad av den närstående. Vid frågan om KASAM, Känsla Av 
SAMmanhang visas en frågande min,….den närstående förstår inte riktigt frågan och 
den upprepas. Svaret blir att något sådant aldrig existerat. ( i ) 
 
Intervjuperson 5 upplevde att informationen var hanterbar och kände genom det en 
viss delaktighet ( i ). Den närstående upplevde att den sökande fick informationen under 
biståndsmötet förklarad för sig på ett begripligt sätt som bidrog till delaktigheten ( i ). 
Samtidigt betonar den närstående att den sökande nog inte orkade engagera sig så 
mycket. Egentligen ville han inte vara med men den närstående upplevde som viktigt att 
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han verkligen var det då hon annars hade upplevt att hon gjort ett över tramp rent etiskt. 
På frågan om den sökande fick ökad medinflytande över sin egen livssituation genom 
biståndsprocessen svarar den närstående att; det tror hon inte ( y ). Han förstod inte 
varför han inte kunde få ett boende eftersom han var rädd för att bo ensam och inte 
upplevde att han kunde klara sig. Den närstående upplevde att den sökande inte kände 
att han fick gehör för sina egna behov. Den sökande fick enligt den närstående möjlighet 
att berätta om hur han kände sig men att det inte blev någon uppföljning när det gäller 
känslorna.  
Känslan av sammanhang infann sig nog inte tror den närstående,… inte på riktigt. Den 
närstående uppfattade inte någon öppenhet och närhet i samtalet mellan 
biståndshandläggaren och den sökande ( y ). Det upplevdes av den närstående som om 
det rörde sig på professionell basis. Den närstående upplever att den sökande blev 
lyssnad på rent praktiskt men att det hela inte verkade betyda något i ett längre 
perspektiv. Den närstående säger ;  
 
” jo, det gjorde hon,…visade ett aktivt deltagande ( y ), hon lyssnade på honom och de 
pratade och de hade en dialog så, men sen hade hon andra lösningar på problemen än 
vad han hade trott och tänkt och även vad jag hade förhoppningar på”…. 
 
Intervjuperson 6 När det gäller intervjupersonens delaktighet handlar den till stor del 
om att hon upplevde ett gott bemötande under hela processen ( i ). Den närstående 
upplever inte att biståndshandläggaren har falerat på någon punkt. Den sökande har fått 
känna delaktighet och upplevt delaktighet i de beslut som tagits ( i ). När det gäller 
engagemang och att biståndshandläggaren förmåga att lyssna aktivt fanns inga problem 
( i ) & ( y ). Den så viktiga känslan av sammanhang fanns under mötet ( i ). 
Informationen var begriplig för den sökande och den närstående ( i ). På frågan om 
biståndshandläggaren investerade sin tid på ett bra sätt under mötet blir svaret att den 
närstående upplevde det så ( i ). Både den närståendes och den sökandes känslor tog på 
allvar under biståndsprocessen och den närstående upplevde att den sökande fick gehör 
för sina uttryckta behov ( y ). Den närstående upplevde att det fanns ett aktivt 
deltagande och att den sökande kände sig respekterad ( y ).  
Den närstående upplever inte att några etiska övertramp har ägt rum. 
Vid frågan om Känslan av sammanhang svarar den närstående ; 
 
”…Ja det gjorde jag..” ( i ) 
 
På frågan om informationen var begriplig svarade hon;  
 
”…Ja, det var den,… det var helt tydligt…” ( i ) 
 
Intervjuperson 7 Upplevde att hon som närstående till sin make fått uppleva en ständig 
kamp för att orka med allt pappersarbete i form av ansökningar och så vidare. På frågan 
vilka känslor som uppstod vid biståndsmötet svarar hon; förbannad! ( i )Denna känsla 
då hon blev ifrågasatt som ekonomiskt ansvarig i det gemensamma hemmet. 
Intervjupersonen berättar och detta läggs i två;   
 
” Därför att vi hade ett möte och då var min dotter med och så var kuratorn på 
lasarettet med och sjuksköterska….och då talade de om att han skulle bli utskriven från 
lasarettet för att han var…. Färdigbehandlad…så vi pratade om det där och de sade 
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vad jag skulle få för rättigheter…sedan säger helt plötsligt kuratorn; - och vem vill du 
ha till god man?”…. 
 
”  ..Då vart jag förbannad och så sade jag att; jag ska inte ha någon god man! Jag har 
skött ekonomin i femtio år och det tänker jag fortsätta med…. Så gick jag….” 
 
Den närstående upplevde detta som en regelrätt kränkning.  
Vid frågor om delaktighet berättar den närstående att hon upplevde det som mycket 
jobbigt när badrummet gjordes om hemma för att bli funktionellt för dem. Saker revs ut 
och den närstående upplever inte att hon blev tillfrågad om hur hon eller maken ville ha 
det. Hon upplevde det som tungt då allting blev ivägkört,…detta för att det inte fanns 
någon möjlighet att förvara sakerna hemma på grund av utrymmesskäl.I 
biståndssamtalet var det biståndshandläggaren, sjuksköterskan och terapeuten som 
pratade och efter själv samtalet frågade de den närstående hur hon tyckte att det 
verkade? Där brast delaktigheten ( i ). Den närstående berättar även om hur de i denna 
arbetsgrupp pratade om maken. Han är gravt hörselskadad, och trots att hjälpmedel för 
detta fanns så användes inte detta vis biståndssamtalet. Detta innebar att den sökande 
blev helt utestängd från det som sades till honom och om honom ( i ). Den närstående 
berättar även om en händelse som gäller rehabiliteringen. Detta redovisas genom; 
 
” Jo,..han kom till rehab på lasarettet och där var han två gånger för sedan ville han 
inte för,…ja, vi har ju hund,… och då har de en tjej som är allergisk där så när han kom 
dit då haffade de honom direkt innanför dörren, klädde av honom naken och satta på 
honom sjukhuskläderna,…..då skulle inte han dit något mera,.. Då säger vi så då sade 
jag för jag tyckte det var hur mycket kränkande som helst….” 
 
Vidare när det gäller delaktigheten är det enligt den närstående som försökt 
kommunicera på ett bra sätt med maken. Detta har lett till att han inte orkar försöka 
längre berättar hon,…. Han bryr sig inte längre….uttrycker hon sig. Vid frågor om 
integritet upplever den närstående att den sökande inte kunnat bevara den då han aldrig 
blivit inkluderad i ett samtal när det varit saker som verkligen rört honom själv ( y ). En 
känsla av sammanhang har inte infunnit sig någonstans under biståndsprocessen då 
informationen varit mycket bristfällig berättar den närstående ( i ). Den närstående 
upplever inte att deras förbättrade livssituation genom biståndet har ett dugg med 
biståndshandläggaren att göra ( i ); 
 
” Jag tycker att den där biståndshandläggare, den har egentligen inte ett dugg! Jag har 
inte ett dugg med henne att göra,..mer än när han flyttade från lasarettet och när han 
skulle in på boendet…. När han skulle hem från boendet,…annars..jag har inget med 
henne att göra…” ( i ) 
 
Intervjuperson 8 Upplever att de flesta momenten i biståndssituationen har gått bra. 
När det gäller begrepp som delaktighet upplever den närstående att hon upplevt detta 
genom hela processen utom när hon fick kämpa för att maken inte skulle hem till 
hemstaden för rehabiliteringens skull ( i ). I hemstaden fanns inte de resurser som 
krävdes för att hans chanser till rehabilitering skulle vara optimala. Detta, att personalen 
till en början nonchalerade henne bidrog till att hon inte kände delaktighet hela vägen  
( i ). I övrig, när den striden var färdig, finns inget att anmärka på. Informationen har 
varit begriplig och med hjälp av en professionell kurator har känslorna fått det utrymme 
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de kräver ( i ). Känslan av sammanhang upplever den närstående har funnits då de flesta 
de har träffat har respekterat dem, förklarat, engagerat sig i deras situation ( i ). Den 
närstående känner stor tacksamhet gentemot läkaren de regelbundet träffar och känner 
trygghet i den nya situationen. En liten kritik lämnas gentemot den videokonferens de 
hade med biståndsbedömaren. Den närstående hade föredragit en mänsklig 
direktkontakt då hon tror att detta kan bidra till att den sökande känner sig tryggare och 
mera delaktig ( i ). 
  
 
6.2   Analys av delaktighet 
  
Det som av Aaron Antonovsky beskrivs som KASAM, Känsla Av SAMmanhang är att 
individer ska känna en delaktighet i sin egen livssituation. För att denna delaktighet 
skall kunna äga rum krävs det enligt Antonovsky att individens upplevelser är 
strukturerade på ett visst sätt. Den grundläggande upplevelsen av att det som sker i och 
utanför individen är förutsägbara, begripliga samt strukturerade ting (begriplighet). 
Vidare att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga (hanterbarhet).  Enligt 
vår tolkning upplevde exempelvis intervjuperson 1 delaktighet vid mötet med 
biståndsbedömaren genom att enne lyssnade aktivt under samtalet. Slutligen att livets 
utmaningar är värda att investera sitt engagemang i (meningsfullhet). Begreppet  
(KASAM)  används i studien uteslutande för att visa på det viktiga i att ha en 
meningsfull kommunikation i biståndsprocessens möte mellan tre olika parter. 
Biståndshandläggarens, närståendes samt sökandens perspektiv och att olikheter finns 
däremellan när det gäller maktbalansen i samtalet. Exempelvis berättar intervjuperson 5 
att de samtalade och var inne på samma förståelsenivå. Efter detta tog 
biståndbedömaren ändå beslut utifrån den i förväg befintliga mallen och bortsåg från 
individperspektivet. Genom att föra dialogen utefter att den sökande skall uppleva 
begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet kan större möjlighet skapas för förståelse 
mellan parterna. Antonovsky var själv helt säker på att känslan av sammanhang var en 
mycket viktig faktor för att hålla en balans mellan förhållandet hälsa/ohälsa.  
 
När vi ser på intervjupersonernas upplevelser kan det konstateras att delaktigheten sett 
olika ut i de inhämtade resultaten. Medan en del av de närstående upplevt att delaktighet 
funnits har resterande känt nästintill total avsaknad. När det gäller delaktighet i 
rehabiliteringssituationen är det enligt vår tolkning intressant att den kritiken riktats till 
samma enhet. Biståndshandläggarnas insats varierar beroende var utredningen och 
beslutet har ägt rum rent geografiskt. Detta överenstämmer med den forskning som 
tidigare gjorts av exempelvis Staffan Blomberg (2004) där detta tydligt redovisas. Det 
faktum att insatserna ser olika ut från gång till gång, kan härledas till att processerna 
innefattar olika individer med olika utgångspunkter. Det kan även vara så att 
biståndsprocessen ser olika ut i olika kommuner och beroende på vilken handläggare 
som utreder och beslutar i ärendet. En fråga man kan ställa sig är om det i yttersta ledet 
beror på hur biståndshandläggaren upplever sin egen yrkesroll. Intervjuperson 5. i våran 
studie diskuterade frågan om biståndshandläggaren möjligtvis kunde vara trött på sitt 
arbete? Intervjuperson 1 aktiverade frågan om handläggarens förhållningssätt i mötet 
mellan de olika livsvärldarna. 
Kan detta återsyftas till det faktum att biståndshandläggarna i vissa fall har haft svårt att 
separera sin roll som biståndshandläggare/myndighetsutövare från den möjlighet de har 
att erbjuda den närstående och den sökande delaktighet i situationen? ( Janlöv,  2006) 
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Ulla Hellström Muhli (2003) tar i sin avhandling upp betydelsen av att 
biståndsbedömaren i sin utredning tar hänsyn till den sökandes helhetsbild. Detta 
innefattar ett väl genomgånget och underbyggt förarbete/kartläggning av den sökandes 
livssituation. Detta för att i möjligaste mån bibehålla den så viktiga delaktigheten.  
I resultatet av denna intervjustudie står det klart att detta inte fungerat fullt ut i 
verkligheten. Enligt vår tolkning innebär det att dessa riktlinjer enbart fungerar i teorin. 
Resultatet visar även en del positiva erfarenheter. Dessa erfarenheter måste även lyftas 
fram för att ge rättvisa åt situationen. De faser som Hellström Muhli (2003) visar i sin 
kartläggning rör betydelsen av att tillvarata möjligheten att skapa en god samtalsmiljö 
under biståndssamtalet. Denna kartläggning av samtalet blev till för att överbrygga 
gränsen mellan systemvärld och livvärld på ett sätt som slutligen kom den sökande till 
del. Detta är ett försöka att öka den närståendes och den sökandes känsla av delaktighet i 
biståndsituationen. Detta genom att vår studie som visar att exempelvis delaktigheten 
brister i biståndssituationen. 
Ann-Cristin Janlöv(2006) betonar i sitt resultat att de mentala och existensiella behoven 
nonchalerats och att detta skapar en avsaknad av delaktighet i biståndsprocessen. Detta 
blir synligt i denna studies resultat då flera av intervjupersonerna upplever en avsaknad 
av engagemang. Det framkommer även att en del av de närstående aldrig fått något 
samtalsstöd under biståndprocessen. En liten klick av de närstående känner sig rent 
kränkta av den behandling de fått under biståndsprocessen. Enligt vår tolkning har de 
närstående i vissa fall haft problem med att få saker förklarade för sig under 
biståndsprocessens gång och detta överensstämmer med Ann-Cristin Janlövs resultat. 
Janlöv skriver att biståndsbedömaren verkar ha blandat ihop sitt/sin yrkesmässiga 
ansvar/skyldighet som myndighetsperson medmöjligheten att erbjuda den sökande och 
dess närstående en delaktighet i situationen. Detta verkar gälla även i de 
situationer/upplevelser som redovisats i den här studiens resultat. Samspelet mellan 
systemvärld och livsvärld har framstått som mycket ojämnt i den här kvalitativa 
intervjustudien. Även Ann-Cristin(2006) betonar i sin avhandling betydelsen av detta 
samspel. 
 
 
 
6.3   Rollförändringar  
 
Intervjuperson 1  upplevde en rollförändring i den mån att hon blev sin moders vårdare 
i en utsatt situation ( i ). Hon upplevde detta rollbyte som nödvändigt med tanke på de 
omständigheter som rådde. Den närstående berättar att det nästan var svårare med den 
här rollförskjutningen under det skede som var mindre akut. När modern fortfarande 
bodde i sitt eget hem fanns ständigt en oro för vad som hände därhemma under dagarna. 
Den närstående berättar om en episod hon upplevde som tuff för hennes egen del; 
 
”…När jag tycker att hon var ganska pigg fortfarande så kom hon på besök till 
fotvården som ligger i samma hus som jag arbetar. Då skulle hon komma in till oss på 
varksamheten och dricka kaffe för hon hade sin kusin där….och när hon kom in där 
hade hon fortfarande sitt språk kvar…då presenterade hon mig som sin mamma. Det 
var två år innan det här hände,..Det tyckte jag var jobbigt, jag hade ju den rollen, men 
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när min mamma säger att jag är hennes mamma och det var positivt för henne bara… 
Det är min mamma sade hon”…… 
 
Den närstående berättar att biståndet förändrade rollerna till det lite mer positiva ( i ). 
Omvårdnadsrollen fanns kvar men den blev reducerad till att endast gälla när den 
närstående besökte sin mamma. Detta var en ganska skön gräns även om oron fanns 
kvar så blev gränserna tydligare då det fanns personal som skötte om modern och 
genom det hade en del av det professionella ansvaret ( i ). 
 
Intervjuperson 2 upplever en klar rollförändring i det att oron för modern hela tiden 
fanns i hans huvud ( i ). Detta gällde när modern fortfarande levde kvar i sitt eget hem. 
Det förekom nattliga besök och samtal från grannar och folk som gjort observationer när 
hon var ute och gick om nätterna. Detta tillsammans med att den närstående nattetid fick 
åka och leta efter den sökande när hon rymt från det boende hon senare fick flytta till. 
Sonen berättar att modern i ett senare skede i sin sjukdom kallade honom för pappa. På 
frågan hur han upplevde detta svarar han;  
 
” …jag är ju så att jag tar ju inte åt mig, jag är ganska härdad faktiskt… kanske för 
härdad..jag såg väl det som lite halvroligt det där…ibland pratade hon till mig som sin 
pappa,…pappa och mamma bodde tvärsöver gatan och det var ju bra att pappa bodde 
så nära att han kunde komma och hälsa på henne. Hon kunde vara så otroligt hjärtlig 
när man kom och vi satt och höll varandra i hand och sen plötsligt, var det som om att 
åskan slagit ned och hon drog handen åt sig,….detta var väldigt vanligt”…. ( i ) 
 
Detta kändes inte jobbigt för den närstående utan sågs mest som ett naturligt led i 
moderns sjukdomstillstånd ( i ). Däremot upplevde den närstående det som jobbigt när 
modern inte längre kunde köra bil. Han var inte överens med sina syskon om detta och 
de ville inte ta konflikten. Då kände han sig ensam i den situationen. 
 
Intervjuperson 3 upplevde en rollförändring i det att han fanns för sin moder i en 
omvårdnadssituation under en månads tid ( i ). Egentligen upplevdes inte den här 
perioden jobbig men rollförändringen ägde ändå rum. En viss rollförändring ägde även 
rum mellan syskonen i den här situationen då de inte hela vägen var överens om 
insatserna gällande modern. Den närstående som deltog i denna intervjustudie upplevde 
till viss del att han försvarade moderns intressen på ett sätt som skulle kunna ses som 
rollavvikande. Det hela handlade om huruvida modern skulle behöva ett annat boende. 
Den närstående upplevde inte att detta var någon bra lösning för modern dock hade 
bröderna funderingar och åsikter i den riktningen; 
 
”…och jag har från början varit negativ till det….jag tror bara att det är dumheter att 
sätta henne på hen…då tror jag att det  bara gått fortare utför än vad hon gjort…vad 
det har visat sig…det har ju aldrig gått att få henne på hen så det….och det har ju då 
under några år…så har det varit så att jag varit negativ till det då och försökt 
prata…försökt få dem att inse att det förmodligen inte är särskilt smart va,…” 
 
Den närstående upplevde den situationen som jobbig då han ansåg att man genom en 
sådan åtgärd skulle förstöra mer än vad man löste. Eftersom han ansåg att situationen 
gällde hans mor, kände han inte att han kunde gå med på en sådan lösning. 
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Intervjuperson 4  upplevde att hans rollförändring ligger i att han gått från att vara 
make till att nu vara både make och vårdare åt sin hustru ( i ). Det den närstående vill 
lyfta fram när det gäller rollförändringar är att det ibland kan vara arbetssamt med de 
humörförändringar som hustrun har efter sitt insjuknande. Detta placerar dem ännu mera 
i avvikande roller gentemot varandra ( i ). Detta innebär att han regelbundet säger ifrån 
hemhjälpen för att själv hjälpa hustrun med det hennes situation kräver;  
 
”…Vi får ju hur mycket hjälp som helst om vi vill men då har man ju folk som springer 
här både dag och natt,… Så jag försöker så gott det går att sköta henne på helger och 
kvällar,… och så där…..” ( i ) 
 
Intervjuperson 5 upplevde ingen direkt skillnad i rollerna mellan sig själv och den 
biståndssökande efter biståndsbeslutet. Den närstående var den person som skötte den 
sökandes ekonomi och praktiska göromål och detta placerar henne automatiskt i en 
omhändertagande roll ( i ). Från att ha varit bekant och medmänniska till den sökande 
har den närstående övergått till att vara delaktig i biståndssituationen och även en del 
omvårdande moment. Själv upplever den närstående inte att någon rollförskjutning ägt 
rum. På frågan om hon upplevde att det blev lättare att upprätthålla relationen efter 
biståndsbeslutet svarar hon så här;  
 
”… Ingen skillnad…” ( i ) 
 
Intervjuperson 6 upplevde detta med  eventuella rollförändringar mycket tydligt 
förkommande ( i ). Detta för att hon upplevde det som oroligt att den sökande, hennes 
mor,  inte bodde i samma stad. Den närstående upplever att hon genom den sökandes 
situation fått ett utökat ansvar för sin mor. Detta ansvar ligger inte enbart på det 
praktiska planet utan även det mentala. Den närstående upplever att hale 
familjsituationen är förändrad och upplever att modern är orättvist drabbad. På frågan 
om hur den närstående upplever omvårdnadsrollen och om hon kunde bevara sin roll 
som dotter, svarade hon så här;    
 
”…Ja,.. men på ett kunnigare sätt om man säger så..jag vet ju vad det handlar 
om…vårdprocessen och hennes skötsel….” ( i ) 
 
Den närstående upplever berättar att det goda samarbetet med hemtjänsten bidragit till 
att hon till stor del kan slappna av och bibehålla sin dotterroll i det flesta situationer ( i ). 
 
Intervjuperson 7 upplevde en rollförändring i det att hon gick från att enbart varit maka 
till att hon blev både maka och vårdare till sin make ( i ). Den närstående har en mental 
inre strid med sig själv när det handlar om att ta emot hjälp och detta placerar henne 
regelbundet i situationer då hon känner sig mycket dum/löjlig. Hennes största problem 
är när maken behöver sköta magen. När detta sker mår hon dåligt över att behöva larma 
efter hjälp. Den närstående tycker själv att det är skandal när hon inte orkar hjälpa sin 
make på toaletten på egen hand. Det som sker i de här situationerna när hon förväntas 
vara vårdare är att hon känner sig enormt otillräcklig. Denna rollförändring innebär för 
den närstående att hon förvarar sig mot sina egna känslor med ilska ( i ). Den närstående 
anser inte att den sökande gör något som helt fel men hon känner sig så överhopad av 
känslor vissa stunder att ilskan kommer. Detta avsnitt har i intervjuutskrifterna lagts till 
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ett begränsat stycke i texten. Detta för att en öppen dialog i det läget hade riskerat att 
passera de etiska riktlinjerna inom vetenskaplig forskning gällande respekten gentemot 
intervjupersonen – dennes möjlighet att känna sig trygg och bekväm. Därför finns ingen 
citat lagt till detta redovisningsavsnitt. 
Den närstående upplever dock förändringen i rollerna som mycket stor efter det att 
maken fick sin första, andra och tredje stroke. Tidigare hade de allt tillsammans. Den 
närstående upplevde sin make som mycket intellektuell och social ( i ). 
 
Intervjuperson 8  upplever rollförskjutningen som stor då större del av ansvaret ligger 
på henne nu ( i ). När det gäller den språkliga biten har det skett en stor rollförändring 
då maken genom sin stroke drabbades av afasi. Det handlar numera inte bara att ha ett 
samtal utan även om att tolka det han säger och försöka hitta lösningar på det man inte 
förstår. Den närstående berättar att hon förstått att maken blir osäker när hon inte är 
närvarande. Den närstående berättar även att deras liv har genomgått en klar förändring 
då de innan stroken gemensamt arbetade för att hålla sig friska ( i ). De beslutade 
gemensamt att äta nyttig mat och ta långa promenader långt innan stroken slog ner som 
en blixt. Detta är en besvikelse berättar den närstående och berättar att livet numera 
handlar mycket om att komma ihåg allt som ska göras för att deras vardag ska fungera.  
 
 
6.4   Analys av rollförändringar 
 
Genom att återknyta till rollteorin vill vi få möjlighet till de  eventuella rollförändringar 
som uppstår vid en biståndssituation. När de gäller de anhöriga till biståndssökande 
befinner de sig kanske från början i sin ursprungliga, invanda och trygga roll som 
exempelvis maka, make eller barn. Barnet som tidigare blivit omhändertaget av sin 
förälder, tar nu istället vuxenrollen och tar hand om sin sjuka mamma eller pappa. Detta 
kallas enligt Erving Goffman (2000) för diskrepant roll och kännetecknar just ett 
möjligt byte av roller. Enligt vår tolkning redogör Intervjuperson 1 för ett sådant 
resultat. En annan form av rollbyte skulle kunna vara den typen där maken eller makan i 
situationen går från en roll där hon/han är just maka/make men under resans gång blir 
den andre partens vårdnadstagare. Exempel på detta finns hos intervjuperson 4, då den 
närstående inte vill ha hemtjänsten hemma hela tiden, vardag som helg. Enligt vår 
tolkning har han då valt en rolldistans.  
För att klara av detta svåra moment inträder en form av avståndstagande till den tidigare 
rollen individen har burit på och i detta sammanhang kallas detta för rolldistans 
(Goffman 2000 ).Exempel på denna rolldistans fann vi i intervju nummer åtta (8).En 
diskrepant roll har skapats då den närstående nu även har en omvårdande roll gentemot 
maken ( i ). Eventuellt har det även ägt rum en rolldistans. Detta för att orka med 
rollbytet som ägt rum efter makens insjuknande ( i ). De förväntningar som skapas beror 
naturligtvis på vilka situationer vi hamnar i, vilken roll våran omgivning tillskriver oss 
samt vilka roller vi har redan när vi föds. De roller andra människor ger oss kallas 
förvärvade och handlar om den roll vi har på våran arbetsplats eller de roller vi 
eventuellt har på fritiden i en förening. 
Genom våran rena existens har vi även tillskrivna roller, vilka talar om exempelvis 
vilket kön vi tillhör. 
Då närstående ofta hamnar i situationer som kräver regelrätta rollbyten upplever vi  att 
det är viktigt att detta synliggörs. Detta för att, om möjligt, underlätta för de närstående 
under deras resa med den sökande genom biståndsprocessen. Ulla Hellström Muhli 
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(2003) anser att biståndshandläggaren på ett genomtänkt sätt ska lyfta fram den sökande 
i samtalet under biståndsprocessen. Den sökande skall ses som en samarbetspartner 
mera än den individ som skall få hjälp av en professionell myndighetsperson.  
Ulla Hellström Muhlis avhandling (2003) visar att individer och dess problem sorteras 
in i kategorier för att anpassas in i den instutitionella ordningen.  
Ann-Cristin Janlöv (2006) visar i sitt resultat att den egna upplevelsen av att ha ett 
behov fick stå tillbaka för den redan färdiga mallen för biståndsbedömning och 
biståndsprocess. När det gäller begreppet rollförändring återknyter vi till det i våran 
analys genom att vi anser att detta har en koppling till det återhållda behovet. Genom att 
den sökande inte får gehör för de behov han eller hon upplever, utan istället får nöja sig 
med det mallen tillåter, skapas inget gemensamt samförstånd för hur situationen ska 
lösas. Detta kan i längden skapa rollförskjutningar genom att mängden krav på den 
närstående ökar. De behov som enligt våran tolkning inte tillgodoses genom 
biståndsbeslutet tillgodoses istället av den närstående och på detta sätt skapas klara 
rollförskjutningar. Dels för att den närstående eventuellt känner omgivningens tryck på 
att hon eller han ska finnas till för sin partner men även för att den sökande hamnar i ett 
läge där alla hennes/hans kvarstående funktioner inte tas tillvara.   
 
 
6.5   Kommunikation  
 
Intervjuperson 1 upplever att kommunikationen varit god under biståndsprocessen 
 ( y ). När frågan om möjligheterna att komma i kontakt med biståndshandläggaren, 
svarar den närstående;   
 
”…Det gick bra för min del. Rent allmänt tror jag att människor tycker det är svårt. Jag 
hade väl kanske tur att hon fanns inne vid telefon just när jag ringde, och hon 
kom….när vi kallade på henne….hon insåg även precis som vi, det var min och min 
systers åsikt,…hon insåg också..det här gick inte,…hon var tvungen att få nått….” 
 
På frågan hur biståndshandläggaren investerade sin tid med den närstående och sökande 
svarar den närstående att hon tycker att biståndshandläggaren lyssnade och att det är vad 
man behöver just då. När vi frågar om det finns något i mötet med biståndshandläggaren 
hon skulle vilja ändra på, svarar den närstående att hon upplever bemötandet som viktigt 
(y). Hon talar då om en sådan sak som framtoningen vid mötet, hur 
biståndshandläggaren beter sig vi första anblicken,..när man träffas första gången. Den 
närstående gör ett tillägg som gäller de idag förekommande videokonferenserna. Dessa 
videokonferenser innebär att man i biståndssituationen tillexempel sitter i olika städer 
och för kommunikationen över dator och video. Den närstående förstår överhuvudtaget 
inte varför man tror att en dement person skall klara en sådan typ av kommunikation. 
Vad händer med delaktigheten och vilken kommunikation för man då, frågar sig den 
närstående? 
 
Intervjuperson 2 upplever möjligheterna att komma i kontakt med 
biståndshandläggaren som goda ( y ). Kommunikationen förflöt utan problem och tiden 
mellan första kontakten och det egentliga mötet var inte särskilt lång (y). 
Biståndsbedömarens förmåga att lyssna aktivt vid mötet var bra och den närstående 
upplevde sig som delaktig under detta möte ( i ). Det var en del känslor som kom upp 
till ytan under detta möte och den närstående anser att han blev respekterad för dessa. 
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Den tid som den närstående upplevde att den sökande behövde i samtalet, fanns och den 
närstående ser inget som han skulle vilja ändra på rörande biståndsprocessen. Det enda 
som hade kunnat vara annorlunda var tiden de fick vänta på en plats;   
 
”…problemet var att det inte fanns några platser,…hon hade ju mått bättre om hon fått 
flytta in tidigare,…men det kunde ju inte biståndshandläggaren göra något åt…” 
 
Intervjuperson 3 upplever att kommunikationen med biståndshandläggaren har 
fungerat bra ( y ). Det som i den situationen har varit dåligt är att de träffat en ny 
handläggare varje gång. Den närstående undrar vad som händer med kontinuiteten, 
speciellt för den sökande. Orsaken till detta tror den närstående beror på att yrkestiteln 
biståndshandläggare är en språngbräda till en högre yrkesmässig position. Den 
närstående talar om hur han upplever kommunikationen när det gäller att komma fram 
till vilken insats som behövs ( y ). Ett citat får beskriva vad den närstående upplevde;  
 
”…Kanske är det en lite lustig situation att man,…..att man känner sig lyssnad på och 
man har varit utsatt för ett professionellt samtal där vederbörande har rätt mycket makt 
över vår situation va,…det har ju varit lite då,…eventuellt alltså om man pratar med 
mina bröder så kan hända att dom ger en helt annan bild av det här,…eftersom det har 
gått emot deras önskemål va,..i det att mamma fortfarande bor kvar hemma….” ( y ) 
 
I övrigt har den närstående en fundering över detta med kontinuiteten. Detta har dock 
redovisats i avsnittet angående delaktighet. 
 
Intervjuperson 4 upplever kommunikationen som något icke förekommande ( y ). 
Genom intervjun framkommer att den närstående och den sökande inte fått information 
om var de kan hitta en samtalskontakt om behov skulle uppstå. Kommunikationen när 
det gäller biståndsbedömaren finns det inget redovisat resultat för ( y ). Under intervjun 
framkommer att den närstående och den sökande inte träffat biståndsbedömaren på flera 
år vilket talar för att någon uppföljning i deras situation inte ägt rum. Genom att se på 
avsnittet om delaktighet kan utläsas att delaktigheten varit mycket bristfällig och 
anledningen till detta är delvis en kommunikationsfrå ( y ). Citat kan ej redovisas 
gällande begreppet kommunikation. 
 
Intervjuperson 5  upplever att biståndshandläggaren inte haft förmågan att lyssna 
ordentligt ( y ). Den närstående anser att biståndshandläggaren hörde vad de sade och 
vad de ville men trots detta kommit med sina egna lösningar i slutändan. Den närstående 
upplevde att biståndsbedömaren inte orkade engagera sig specifikt i deras ärende. Den 
närståendes upplevelse av detta är att biståndshandläggaren verkade trött på sitt arbete. 
På frågan om biståndshandläggaren lyssnade aktivt svarade den närstående;  
 
”….Nej,…det gjorde hon väl inte…hon satt ju där i egen hög person men sen var hon 
väl inte så vidare hjälpsam,…” ( y ) 
 
Den närstående berättar att den sökande blev tilltalad ibland men förlitade sig mest på 
den närstående. Den närstående berättar vidare att hon inte upplevde något äkta 
engagemang ifrån biståndshandläggarens sida ( I ). Den närstående hade velat nå 
biståndsbedömaren bättre då upplevde att biståndshandläggaren bara var där rent ytligt. 
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Det verkade enligt den närstående som om biståndshandläggaren hade en färdig manual 
som den sökande skulle passas in i. 
 
Intervjuperson 6 upplevde aldrig något negativt gällande kommunikationen med 
biståndshandläggaren ( y ). Den närstående upplever att buståndshandläggaren använde 
sin förmåga att lyssna aktivt, och upplevde detta bidrog till en känsla av sammanhang 
under mötet ( i ) & ( y ). Den närstående upplevde att biståndsbedömaren var bra att prata 
med och upplevde att den sökande hade sagt till om hon hade upplevt sig förbigådd i 
biståndssamtalet. När det gäller skriftlig information kom beslutet på insatserna hem via 
post. Inget citat finns att redovisa för avsnittet kommunikation. 
 
Intervjuperson 7 upplevde i mötet med biståndshandläggaren en bristande 
kommunikation som i stort sett handlade om biståndsprocessen från början till slut ( y ). I 
detta fall handlar det om bristande kommunikation som leder till mycket liten eller 
obefintlig delaktighet ( y ). I de situationer där möten förekommit har maken ignorerats 
under samtalen. Även om hjälpmedel funnits för att underlätta den sökandes/makens 
situation har dessa inte använts. Den närstående ser detta som kränkande då maken är 
gravt hörselskadad. Den närstående har suttit bredvid och försökt förklara för den 
sökande och samtidigt känt sig mycket dum över detta. När det gäller första kontakten 
med biståndshandläggare överhuvudtaget fördes ett samtal och handläggaren lovade den 
närstående att ringa upp. Detta samtal ägde aldrig rum och den närstående kände sig 
överkörd och nonchalerad (y). På frågan om hur den närstående upplevde 
biståndshandläggarens engagemang, hur denne investerade sin tid under mötet svara den 
närstående så här;  
 
” …Jag har ju aldrig varit själv med henne, det har ju alltid varit flera personer och då 
har ju inte hon sagt många ord,…det är nog mest resten som pratar,…” ( y ) & ( i )  
 
När vi frågar om den närstående upplever att den sökande kunnat bevara sin integritet 
under biståndsprocessen svara hon att detta har ju inte gått bra ( y ). Hon återsyftar då på 
det möte där maken blev utesluten pågrund av sin hörselnedsättning. Vad gäller 
kommunikationen, med biståndshandläggaren som vid ett tillfälle varit hemma hos den 
närstående och den sökande så var den inte bra. Den närstående upplever att den 
personen hade mycket bråttom och hade velat att det funnit mera tid. När den närstående 
får frågan om det varit bättre att få träffa en annan biståndshandläggare svarar hon;   
 
”…Jag tycker biståndshandläggarna är blahablaha,…”   
 
Den närstående upplever att pappersarbetet omkring den sökande är mer arbetssamt än att 
sköta sin make. 
 
Intervjuperson 8 upplever att kommunikationen fungerat bra under hela 
biståndsprocessen ( y ) & ( i ). Det tillfälle när den närstående upplevde att hon fick 
kämpa för sin sak var inför rehabiliteringen av den strokedrabbade maken. 
Kommunikationen var lite jobbig då berättar hon eftersom de inte verkade förstå allvaret 
i det hela ( y ). Den närstående arbetar själv inom vården och är väl medveten om hur 
viktigt det är med omedelbar rehabilitering och blev oerhört provocerad och arg när hon 
inte fick förståelse för rehabiliteringsfrågan. Den närstående stod på sig och situationen 
ordnade sig. Utöver detta finns inget att klaga på säger den närstående. En intressant del 
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av den närståendes och hennes maken situation - var att en sköterska hjälpte den 
närstående att få kontakt med läkaren. Det framgick där tydligt att sköterskan var rädd för 
att få repressalier för att hon gjort ett undantag i den sedavanliga ärendegången. 
Kommunikationen var av ett speciellt slag på den avdelning där maken vårdades, annars 
hade den situationen aldrig uppstått ( y ).  
 
 
6.6   Analys kommunikation 
 
Habermas kommunikativa rationalitet visar oss olika sätt att förhålla oss till samtalets 
innehåll och dess trovärdighet. Det handlar om att i samtalet ifrågasätta eller pröva 
giltigheten i det sagda ordet och sedan eventuellt acceptera det som sant. För det fall att 
den närstående och den sökande i biståndsprocessen upplever den kommunikativa 
rationaliteten som starkt närvarande under ett samtal betyder detta att handläggaren 
använder sin förmåga att lyssna aktivt.  Det man under biståndsprocessen samtalar om 
bör för den närstående och den sökande 1) upplevas som begripligt, 2) att de som för en 
kommunikation är uppriktiga 3) att det som sägs är men sanningen överensstämmande  
4) samt att det som sägs överensstämmer med de normer som råder i sammanhanget/ 
situationen. För att dessa fyra delar ska kunna utvecklas spontant krävs en fri dialog där 
alla deltagande parter har möjligheten och friheten att avbryta diskussionen eller välja 
att inte delta i samtalet. I resultatet av denna kvalitativa studie har vi funnit resultat som 
talar emot att biståndsprocessen verkligen fungerat så här bra. I flera av de upplevelser 
som redovisats finns allvarliga brister när det gäller kommunikationen under 
biståndssituationen. I vissa fall har kommunikationen fungerat bra. Vad är det som 
påverkar de olika resultaten? I de fall den närstående upplevt en dålig kommunikation 
kan det enligt vår tolkning varit brist på engagemang och i vissa fall även brist på tid. 
Det har funnits en nonchalans vad gäller behovet av bemötande i en utlämnande 
situation och ett alldeles för dåligt intresse för att aktivt lyssna på den närstående och 
den sökande. I vissa fall upplever den närstående att hon/han inte fått information 
överhuvudtaget. Om det i vissa situationer givits information kan denna ha givits på ett 
sätt som inte gjort informationen begriplig? Detta är en allvarlig kommunikationsfråga 
som verkligen behöver diskuteras. De närstående som upplevt att biståndshandläggaren 
haft en färdig mall som de egentligen velat placera den sökande i, hur har de upplevt 
informationen? Har de upplevt biståndshandläggarna som uppriktiga? I ett utsatt läge, 
som en biståndssituation vanligtvis är, har de närstående och de sökande kunskap om 
vad som är sant eller osant? Har de fått riktlinjerna förklarade för sig på ett begripligt 
sätt? Hur ska de närstående veta vilka normer som gäller i biståndssammanhanget om 
de aldrig varit i den situationen tidigare? Kan dessa missförstånd i kommunikationen 
kopplas till den närståendes egna förväntningar? Detta är enligt Habermas de allra mest 
viktiga beståndsdelarna under ett kommunikationsförlopp.  
Ulla Hellström Muhli (2003) betonar i sin avhandling ”att överbrygga perspektiv”, att 
biståndssamtalet bör föras på en nivå där individer kan känna sig bekväma. 
Informationen måste även vara lätt att förstå och lätt att ta emot. Systemvärld och 
livsvärld måste enligt Hellström Muhli mötas på ett sätt som gynnar den individ som 
befinner sig i en biståndssituation. I sin avhandling lägger Hellström Muhli (2003) en 
ram för hur biståndssamtalet bör se ut för att fungera tillfredställande för den enskilde 
individen i mötet med en myndighetsperson. Det handlar om själva mötet mellan  
individen och biståndshandläggaren och hur detta kan läggas upp för att underlätta för 
den sökande och dess närstående. När det gäller, exempelvis information, kan detta 
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innebära att samtalet måste vara beskrivande med praktiska exempel för att tydliggöra 
processen. Åskådligheten nämns även som viktig; att det finns en möjlighet att visuellt 
förstå och ta in informationen som ges. Hellström Muhli (2003) talar även om outtalade 
funktioner och med detta menas handläggarens förmåga att i inledningsskedet skapa 
trygghet och ge bekräftelse i en utlämnande situation. Dessa outtalade funktioner skall 
gå att kombinera med de yrkesmässiga uppgifterna som har med själva 
myndighetsutövandet att göra. 
Ann-Cristin Janlöv (2006) visar i sitt resultat att man i biståndssituationer inte alls 
lägger vikt vid de mentala och existentiella behoven. Delaktigheten har återigen fått stå 
tillbaka för den färdiga mallen. Trots att det visat sig att individer i en biståndssituation, 
både sökande och närstående, känner stress inför den nya situationen tas läggs ingen 
större vikt vid kommunikationsprocessen. För det fall att de närstående och de sökande 
inte får informationen framlagd på ett sätt som de förstår minskar inte direkt deras 
stressituation som Ann-Cristin Janlövs  (2003) resultat visar. De begrepp som används 
under ett biståndssamtal som exempelvis; mål och tillvägagångssätt – ansågs inte som 
greppbara av de sökande och dess närstående. Även Ann-Cristin Janlöv (2003) betonar 
samspelet mellan livsvärld och systemvärld.  
 
7.   Sammanfattande analys   
 
I vårt empiriska material framkom att delaktigheten inte alltid är närvarande vid 
biståndsprocessen och att merparten av de närstående upplevde den som ett viktigt 
inslag. De närstående som inte upplevde delaktighet hade heller inte känslan av av 
känna sig lyssnade på under biståndsprocessen. De närstående som enligt vår tolkning 
inte kände delaktighet upplevde ej heller en känsla av sammanhang, KASAM  
(Antonovsky, 1991). De närstående som dock upplevde delaktighet ansåg samtidigt att 
kommunikationen varit tillfredsställande. De upplevde även en Känsla Av 
SAMmanhang. Vad som genomgående visar sig i resultatet är att begreppen delaktighet 
och kommunikation vid ett flertal tillfällen sammanlänkas. Detta visar sig genom att de 
närstående upplever avsaknad av delaktighet samtidigt som de även redovisar att 
kommunikationen varit dålig under biståndsprocessen. Rollförändringar förekommer 
ofta i de närståendes upplevelser. Dessa rollförändringar beror uteslutande på att den 
närstående blir den sökandes vårdare eller annan ansvarig för att den sökandes vardag 
skall fungera. Dessa rollförändringar som den närstående hamnar i kallas rolldistans   
(förhållandet make maka, där någon av parterna blir den andres vårdare)  eller 
diskrepant ( där barnet blir sin förälders vårdare) och kan återknytas till Goffman 
(2000) där han beskriver dessa roller. Då intervjuerna är genomförda med en spridning 
rent geografiskt kan vi här återknyta till Staffan Blomberg (2004) som i sitt resultat fann 
att biståndhandläggarnas insats varierar beroende på vart, i vilken kommun, utredningen 
och beslutet ägt rum. Ann-Cristin Janlöv (2006) skriver att biståndsbedömaren verkar ha 
blandat ihop sitt/sin yrkesmässiga ansvar/skyldighet som myndighetsperson med 
möjligheten att erbjuda den sökande och dess närstående en delaktighet i situationen. 
Detta förekommer även i våran studie där de närstående i många fall upplever ett icke 
engagemang. De träffar en biståndbedömare och förhoppningen är att det skall bli en 
lösning på deras problem. Ett samtal äger rum  och i vissa fall har närstående upplevt att 
det som de samtalat om inte märks i det praktiska beslutet.  
Denna kartläggning av samtalet som Ulla Hellström Muhli gjorde, blev till för att 
överbrygga gränsen mellan systemvärld och livvärld på ett sätt som slutligen skulle 
komma den sökande till del. Detta var ett försök att öka den närståendes och den 
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sökandes känsla av delaktighet i biståndsituationen. Trots detta verkar ingen god 
funktion finnas i biståndssamtalet. Detta visar de situationer/upplevelser som redovisats 
i den här studiens resultat. Samspelet mellan systemvärld och livsvärld har framstått 
som mycket ojämnt i den här kvalitativa intervjustudien. Även Ann-Cristin Janlöv 
(2006) betonar i sin avhandling betydelsen av detta samspel. 
 
 
8.   Diskussion 
 

      När vi i denna studie går igenom mikro och makronivåerna görs detta för att tydliggöra 
hur de olika nivåerna påverkar individens möjligheter att fungera när det gäller 
skillnaderna mellan systemvärld och livsvärld. Tornstams interaktionistiska perspektiv 
hjälper oss att belysa det samhälleliga sociala samspelet mellan individer. I detta avsnitt 
diskuterar vi vårt val av metod samt dess styrkor och svagheter. Styrkan ligger i det 
upplevda, mellanmänskliga samtalet. En eventuell svaghet ligger i detta att 
intervjustudien endast omfattar åtta (8) personer och resultatet därför inte går att 
generalisera. Där väger det kvalitativa perspektivet tyngre då det verkligen ger oss 
möjlighet att fånga upp intervjupersonernas subjektiva upplevelse. Här görs även en 
genomgång av de teoretiska perspektiv vi använt oss av samt glädjen/nyttan vi haft av 
att arbeta med fenomenologin som analysmetod och hermeneutiken som 
tolkningsmodell. Det sker även en presentation av vårt syfte och frågeställningar samt 
våra nyckelbegrepp; delaktighet, rollförändringar, kommunikation.  
 
 
8.1   Metoddiskussion 
 
I Studiens resultat bör betraktas att det inhämtade materialet aldrig kan garanteras vara 
fritt från yttre påverkan, såsom forskarens egna erfarenheter på området. Det har 
vidtagits de försiktighetsåtgärder som varit möjliga för att inte äventyra trovärdigheten i 
studien. Med detta menas exempelvis att det gjorts återkopplingar med 
intervjupersonerna där de granskat den inhämtade datan. Det kvalitativa angreppsättet 
ställer höga krav på oss då det gäller förberedelser och genomförande. Målet i 
intervjusituationerna har varit att få deltagarna att känna sig tillfreds med sin uppgift och 
insats. Genom vår förförståelse inom det utforskade området anses detta ha fungerat bra. 
Under forskningsprocessens gång har intressanta frågor dykt upp som skulle varit 
intressanta att följa upp i ett längre perspektiv. Tyvärr har inte detta varit möjligt på 
grund av den i förväg planerade tidsramen för arbetet. Vi skulle ha önskat en möjlighet 
att göra en observationsstudie parallellt med vår intervjustudie, rörande de aktuella 
intervjupersonerna för en djupare inblick. Kanske har detta varit en begränsning men vi 
upplever ändå att vår datainsamling varit tillräcklig för att uppnå syftet samt få svar på 
våra frågeställningar. 
 
Vår förförståelse påverkade vårat val av undersökningsområde och kan därför ha en 
inverkan på tolkningen av vårt inhämtade material. Urvalet är ett strategiskt urval då vi 
eftersökt personer med den specifika form av upplevelser som svarar upp mot vårt syfte 
samt eventuellt kan besvara våra frågeställningar. Urvalsprocessen har även varit 
systematiskt då vi valt intervjupersoner som kan bidra med rik kunskap om det område 
vi undersöker. Urvalet i vår studie kan inte kallas representativt genom att de individer, 
av antalet åtta personer som deltagit, enbart redogör för sina egna subjektiva 
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upplevelser. Däremot kan deras upplevelser eventuellt i ett längre perspektiv ses som 
representativa  för just den här gruppen individer.  
 
Styrkan med metoden är att vi under forskningsprocessen får förtroendet att ta del av 
intervjupersonernas subjektiva upplevelser. Detta, att sitta ner och samtala under 
avslappnade former i individens egna hem, vardagsverklighet, underlättar skapandet av 
datan samt verkar ge en mer nyanserad bild av de upplevelser som delgivits oss. 
Metodens styrka är att den verkligen ger oss möjligheten att skapa dessa 
samtalssituationer som senare utmynnat i en givande dialog. Detta indvidperspektiv 
hade inte varit möjligt i en kvantitativ ansats. Detta att få en inblick i och kunskap om 
intervjupersonernas subjektiva upplevelser är en form som bara den kvalitativa 
forskningsintervjun kan ge. För att på ett fruktsamt sätt få tillgång till dessa processer 
krävs ett etiskt väl utformat bemötande och engagemang. 
Metoden har på ett tillfredställande sätt givit oss de verktyg studien krävt för att 
tillsammans med intervjupersonerna skapat den data som ligger till grund för det 
slutgiltiga resultatet. Då syftet var att få tillgång till; anhörigas upplevelse av samt 
evetuella rollförändringar under biståndsprocessen innebär detta att vi applicerat ett 
inifrån perspektiv. Detta inifrån perspektiv upplever vi inte heller hade varit möjligt om 
den kvalitativa forskningsintervjuns möjligheter inte hade tillvaratagits. Möjliga 
svagheter med metoden skulle kunna vara att intervjustudien, på grund av tidsramen, 
inte skulle kunde ta tillvara en större mängd individer i studien. Detta har dock mera att 
göra med tiden men bör ändå nämnas. En kvantitativ studie hade eventuellt täckt en 
större mängd deltagare men då hade det så viktiga intervjuögonblicket inte kunnat 
användas. Det är främst genom detta intervjutillfälle som förståelse har väckts för det 
formulerade syftet. Utan det finns ingen mening eller möjlighet att undersöka dennna 
typ av individuella upplevelser av biståndsprocessen. I studien har vi använt oss av 
fenomenologin för att tolka vårt material och funnit att detta varit ett bra val för våran 
studie. Främst för att vi med hjälp den har haft förmågan att utröna vilken information 
som framträder och hur det framträder – blir synligt. Intervjupersonernas perspektiv på 
den situation de upplever tas tillvara genom fenomenologins sätt att beskriva innehållet 
och strukturen i berättelserna. För analysera materialet har hermeneutiken valts för att 
den som analysmodell lyfter fram dialogen och fungerar i dubbel mening när det gäller 
att granska materialets innehåll. Detta har tydliggjort processen för oss som forskare och 
underlättat för oss att landa i tanken att vi inhämtat ett kunskapsmättat material. 
Nackdelar med metoden skulle kunna vara att vi kunnat studera ett större antal individer 
om metoden varit kvantitativ. Kanske hade vi då kunnat generalisera resultatet till att 
gälla en större mängd individer. Då huvudsyftet var att studera individer utifrån  ett 
individperspektiv och få tillgång till deras subjektiva upplevelser anser vi att den 
kvalitativa intervjustudien är uteslutande den rätta. Vi har ändå haft förmågan att 
generalisera resultatet för den specifika grupp vi studerat då det inte går att bortse från 
de egna, subjektiva upplevelserna som är sanna för intervjupersonerna som deltagit i 
studien. Detta är även en tidsfråga då en viss tidsram är avsatt för att genomföra denna 
studie. Det hade varit intressant att följa upp dessa frågor i ett längre perspektiv och 
kompletterat metoden med en intrevjustudie. Den metod som använts upplevs ändå av 
forskarna som meningsfull och funktionell för den här aktuella studien.Vi kan inte se att 
någon annan metod hade haft möjlighet att ge oss ett rikare material under de 
förutsättningar studien har genomförts.  
Aaron Antonovsky har med begreppet känsla av sammanhang visat oss på ett sätt att 
lägga en struktur för biståndssamtalet. Detta har givit oss en självklar ram, redo att 
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placera på detta problem i vår studie angående – ”anhörigas upplevelse av samt 
evetuella rollförändringar i biståndsprocessen”. Utan det hade vi inte haft möjlighet att 
redovisa ett så tydligt samband mellan delaktigheten och kommunikationen eller snarare 
bristen på dem båda. 
Genom att introducera Habermas och det kommunikativa perpektivet i denna studie har  
vi velat ge läsaren en förståelse för betydelsen av kommunikationen under 
biståndsprocessen. Detta perspektiv har hjälpt oss se de unika nyanser som uppkommit 
under intervjusituationerna och på det viset fått en rik datagrund. 
Muhlis Avhandling betonar vikten av att under samtalet ge den sökande delaktighet i sin 
egen situation genom att föra kommunikationen på en nivå där den sökande känner sig 
bekväm. Det handlar även om att informationen måste vara begriplig för den sökande så 
att den kan mottas och förstås. Det synliggörs även i Muhlis avhandling att gränsen 
mellan systemvärld och livsvärld måste överbryggas på ett sätt som i längden gynnar 
den sökande. Detta, att informationen måste vara begriplig för att kunna förstås, har för 
varit vägledande för oss i studien då vi eftersökt intervjupersonernas subjektiva 
upplevelser angående biståndsprocessen. Detta att få den närstående att känna sig 
bekväm har varit ett av våra vägledande koncept under denna studie. 
 
I arbetsprocessen omkring bistånd finns olika delmoment som skall genomgås för att en 
helhetsbild skall kunna presenteras i ärendegången. Delmomenten består av; 
1) Ansökan/anmälan   2) kartläggning och bedömning av behov  3) målsättning, val av 
insats  4) beslut och planering av genomförandet  5) Genomförande, samordning  och 
slutligen  6) uppföljning och utvärdering. Genom att använda fenomenologin och 
hermeneutiken i tolkningen av materialet anser vi att varje möjlighet har tagits tillvara 
för att säkra metodens giltighet i sammanhanget. I vissa enstaka fall har frågor i 
intervjuguiden inte omedelbart uppfattats av den aktuella intervjupersonen. När detta 
har hänt har frågan upprepats och sedan kanske även omformulerats för att förstås 
korrekt. Detta har dock gjorts på ett sätt att frågans  vetenskapliga innehåll varit intakt. I 
studien har detta ej heller setts som ett hot mot trovärdigheten då intervjuguiden följts 
och svaren inhämtats i egenskap av subjektiva upplevelser direkt berättade av individen. 
I studien finns eventuellt en begränsning i detta att vi valt att studera endast anhörigas 
upplevelse hos åtta ( 8 ) individer med erfarenhet av biståndsprocessen. Dessa 
upplevelser anses dock vara unika för just dessa individer och på så sätt skapas ändå en 
trovärdighet.  
 
Gällande trovärdigheten anser vi att den är god, då det handlar om subjektiva 
upplevelser ur ett individperspektiv som levererats i deltagarens egna livsvärld. På 
frågan om studien mätt vad den avsågs mäta är svaret; ja. En medvetenhet finns dock för 
att det är många element som påverkar intervjupersonerna i intervjusituationen. En del 
individer blir nervösa vid en intervju, andra minns inte korrekt och ursäktar sig för detta 
medan somliga verkar trivas mycket bra i rollen som intervjuperson. Dessa känslolägen 
kan eventuellt påverka svaren. Vid ett fåtal tillfällen har material satts in i 
tidsbegränsade stycken mellan den pågående dialogen. Detta har gjorts då det i samtalet 
tagits stora språng bort ifrån den egentliga frågan och undersökningens unika avsikter. 
En av de utförda intervjuerna spelades, efter önskemål från intervjupersonen, inte in. 
För och nackdelar har vägts mot varandra och det faktum att intervjun ägde rum i 
respondentens hem samt fortfarande innehåller intervjupersonens subjektiva upplevelse, 
väger starkare än att inspelningen ej ägde rum. 
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Vad som även kan påverka svaren är de förväntningar intervjupersonerna har på sig 
själva, att de kanske tror att svaren ska se ut på ett särskilt sätt. När tankar om metoden 
väcks och vi väger fördelar och nackdelar mot varandra blir resultatet att valet av metod 
är rätt. För att undersöka anhörigas upplevelse av biståndsprocessen samt de eventuella 
rollförändringar som sker under densamma, måste de subjektiva upplevelserna nås.  
 
Studien är uppbyggd på ett tredelat syfte som i ordningsföljd är att; 1) få ökad kunskap 
om och förståelse för närståendes upplevelser av biståndsbedömningsprocessen samt 
eventuella förändringar i densamma. När vi i detta skede talar om förändringar menar vi 
eventuella rollförändringar mellan den närstående och den sökande 2) att få kunskap om 
och förståelse för betydelsen av delaktighet i mötet mellan biståndshandläggaren och 
sökanden samt dennes närstående 3) att få kunskap om och förståelse för 
kommunikationsprocessen mellan dessa tre parter.  
 
När vi i studien strävat efter att få vårat syfte bekräftat har vi använt oss av följande 
frågeställningar; 
 
 1. Sker det någon rollförändring under biståndsbedömningsprocessen? 
 2. Upplever anhöriga att de äger delaktighet i biståndsbedömningsprocessen? 
 3. Hur upplever närstående kommunikationen under biståndsprocessen? 
 
I våra frågeställningar har vi använt oss av de tre ( 3 ) begreppen; delaktighet, 
rollförändring, kommunikation.  
 
Det har vidtagits de försiktighetsåtgärder som varit möjliga för att inte äventyra 
trovärdigheten i studien. Med detta menas exempelvis att det gjorts återkopplingar med 
intervjupersonerna där de granskat den inhämtade datan. Det kvalitativa angreppsättet 
ställer höga krav på oss då det gäller förberedelser och genomförande. Målet i 
intervjusituationerna har varit att få deltagarna att känna sig tillfreds med sin uppgift och 
insats. Genom vår förförståelse inom det utforskade området anses detta ha fungerat bra. 
Under forskningsprocessens gång har intressanta frågor dykt upp som skulle varit 
intressanta att följa upp i ett längre perspektiv. Tyvärr har inte detta varit möjligt på 
grund av den i förväg planerade tidsramen för arbetet. Vi skulle ha önskat en möjlighet 
att göra en observationsstudie parallellt med vår intervjustudie, rörande de aktuella 
intervjupersonerna för en djupare inblick. Då vi eftersökt intervjupersonernas subjektiva 
upplevelser har Den kvalitativa forskningsmetoden underlättat vårat arbete genom att ge 
utrymme för eftertanke och reflektion. Den kvalitativa forskningsmetoden har givit oss 
möjligheten att på ett bra sätt få tillgång till intervjupersonernas livsstiuation. Genom 
den i förväg framarbetade intervjuguiden med ämnesanknutna frågor, har en funktionell 
struktur skapats för själva intervjuögonblicket. Genom att markera frågorna utifrån 
huruvida de representerar inre  ( i ) eller yttre ( y ) processer har detta hjälpt oss att få ett 
sammanhang i det skapade materialet samt analysen. Detta att undersöka anhörigas 
upplevelse av samt eventuella rollförändringar under biståndsprocessen har varit en 
utmaning då vi är medvetna om vilket förtroende detta är. Intervjupersonerna har varit 
tillmötesgående och verkligen givit oss ett informationsrik data. Denna data har 
analyserats genom den fenomenologiska metoden och detta har tillsammans med den 
hermeneutiska tolkningsmetoden underlättat forskningsprocessen och möjligheten att få 
ett tydligt resultat. Genom att använda oss av fenomenologin har vi kunnat se på varje 
intervjupersons unika upplevelse och inte generaliserat datan. Vi har kunnat fokusera på 
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den verkliga mening som den intervjuade velat delge oss under intervjutillfället. 
Fenomenologins uppgift har under studiens gång varit att klargöra de upplevelser som 
visat sig och sedan i ett senare led även försöka visa oss hur upplevelsen visat sig och 
framförallt varför. Denna analysmetod lägger fokus på det perspektiv som 
intervjupersonerna själva upplever och försöker sedan beskriva innehållet i detta 
mångfacetterade perspektiv. Analysmodellen har hjälpt oss att sortera den skapade datan 
efter de bärande begreppen ; delaktighet, eventuella rollförändringar och 
kommunikation. De frågeställningar vi strävat efter att få svar på har genom den 
fenomenologiska analysmetoden nyanserats på det viset att vi för varje frågeställning 
kunnat redovisa ett synligt resultat med anknytning till det ämne vi avsett att studera. 
Den hermeneutiska tolkningsmetoden har, precis som fenomenologin, hjälpt oss att 
finna en väg för att bearbeta den data vi skapat med intervjupersonen. Detta val av 
tolkningsmetod har i vår studie hjälpt oss lyfta fram den förekommande dialogen i 
intervjuerna samt visat oss själva processen som skapas när datan vinner en djupare 
betydelse. Den data som skapats har kommit som små delar och sedan , för att kunna 
tolkas, pendlar mellan helhetsperspektiv och delhetsperspektiv. Denna process har 
pågått i flera led tills en djupare förståelse för den har skapats. Den hermeneutiska 
cirkeln är en fördelaktig tolkningsmetod som givit oss möjligheten att nyansera de 
enskilda delarna och sätta dessa samman till en helhet, ett ämne som såsmåningom 
kunde utvecklas till ett resultat. Genom att noggrant läsa text och sedan gå tillbaka för 
att utröna sammanbindande länkar ger en djupare förståelse för de individuella 
upplevelserna och framförallt betydelsen av dessa. Hermeneutiken fungerar enligt Kvale 
(1997) på detta sätt för att, om möjligt på ett förfinat sätt, fördjupa de upplevelser och 
meningar i intervjumaterialet som inhämtas.  
 
Då intervjuerna är utförda i intervjupersonernas egna hem och genom det, i 
intervjuögonblicket, speglar individuella upplevelser, anses trovärdigheten vara hög. 
Intervjupersonen delar med sig av sin vardagsverklighet och livsvärld i en utlämnande 
situation och dessa upplevelser kan inte på något sätt generaliseras till att gälla fler än 
intervjupersonen själv. Då utskrifterna under hela analys och tolkningsförfarandet 
processen behandlats som levande samtal har vi arbetat för att hålla validiteten högt. 
Genom att i intervjuögonblicket ställa återsyftande frågor har datan säkrats ur 
validitetshänseende. Denna typ av klargöranden underlättar enligt Kvale (1997) 
analysarbetet och säkrar validiteten samt att validiteten ligger på säkrare grund ( Kvale 
1997 ).  
Under studiens gång har detta tillvägagångssätt varit vägledande då det varit mycket 
lärorikt. Detta att verkligen ta hänsyn till hur den skapade datan föds och sedan 
utvecklas genom analys och tolknings metoderna är en spännande och krävande process 
som i ett längre perspektiv ger redskap för att förstå helheten i processen – att verkligen 
finna ett djup i den studie som genom förts.  
Detta görs på ett bra sätt genom en väl fram arbetad intervjuguide med frågor som är 
ämnesnära.  Genom att ha de bärande begreppen; delaktighet,  eventuell rollförändring 
samt kommunikation med i undersökningen har vi fått svar på hur intervjupersonerna 
upplevt dessa begrepps förekomst i biståndssituationerna. Delaktigheten och 
kommunikationen har tidigare visat sig vara försmådd, detta har både Ann-Christin 
Janlöv (2006) och Ulla Hellström Muhli (2003) redogjort för i sina resultat. Vad som kan 
anses vara intressant och viktigt att undersöka i en förlängning, är hur det mentala stödet 
kan utvecklas för de individer som är närstående i en omvårdnadssituation samt bistår vid 
en biståndsbedömning. 
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8.2   Resultat diskussion 
 
I detta avsnitt har vi för avsikt att diskutera de bärande begreppens betydelse i 
biståndsprocessen. De begrepp vi använt oss av; delaktighet, rollförändring och 
kommunikation – har i olika skepnader trätt fram ur den data vi skapat tillsammans med 
intervjupersonerna.  
I denna kvalitativa intervjustudie har vi fått förmånen att få ta del av de närståendes 
upplevelser av en biståndsprocess.  
Varför upplever en del av de närstående och de sökande en avsaknad av delaktighet i 
biståndsprocessen? Av vilken anledning är det så att kommunikationen inte fungerar i 
vissa fall? 
  
Kan det vara så som en intervjuperson uttryckte sig; ”hon var väl trött på sitt jobb”….. 
 
Detta är en skrämmande tanke då individer söker upp en biståndshandläggare i egenskap 
av myndighetsutövare redan är i en utsatt situation. Den närstående och den sökande 
skall inte behöva få de signalerna. En del av intervjupersonerna har berättat om en 
avsaknad av just delaktighet. Vi har under tolkningen av data haft en diskussion som 
landar i att kommunikationen hänger samman med delaktigheten. Vid brist på 
delaktighet finns även en brist på kommunikation. Frågan är då; skulle graden av 
delaktighet alltså, för en del av intervjupersonerna, ha ökat om kommunikationen varit 
bättre.? Vi är tror det. Genom att applicera  Habermas kommunikativa perspektiv, och 
se över kommunikationsbiten, skulle man hantera en stor del av problemet med 
delaktigheten. Även under  själva biståndsprocessen sker rollförändringar där den 
närstående och den sökande hamnar i ett självklart underläge. Detta underläge skulle 
kunna undvikas om det fördes en tydlig kommunikation utan maktperspektiv och 
statustänkande respektive professinstänkande. Samtalet måste äga rum på en nivå där 
alla, deltagande i detta samtal, känner sig bekväma. 
 
Det har i den teoretiska referensramen, i avsnittet rollteori, beskrivits olika typer av 
roller. Tidigare ansåg man att en individs ålderdom började när hon/han inte längre 
kunde delta i det dagliga arbetet – idag handlar det mera om att inrätta sig i ett visst led. 
Efter pensionen, som idag är det samhällsmässigt symboliska tecknet för att en högre 
ålder uppnåtts, händer det att individer hamnar i en situation där de inte längre klarar sig 
livsituation själva. Tidigare levde familjerna tillsammans trots detta, idag anpassas 
insatserna för de äldre ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. För det fall att de äldre 
skulle bo hemma hos sina barn, hur skulle de då kunna förvärvsarbeta? När dessa frågor 
diskuteras säger många att det även är för de äldres skull vi gör så, ur ett rent etiskt 
perspektiv. De etiska riktlinjerna är helt andra idag än för femtio, sextio år sedan och det 
som då var naturligt är i dag kränkande. Eller är det det? Är det samhällets tillväxt som 
bestämt att detta, att ha sina föräldrar boende hemma, är oetiskt? Många äldre skulle 
kanske föredra att bo hos sina barn jämfört med att utlämna sig helt till en hel 
arbetsgrupp med omvårdnadspersonal. Kanske klarar inte barnen se sina föräldrar eller 
sin respektive stagnera? 
 
Kanske är det så att livet inte stagnerar för att man blir gammal eller på grund av av man 
behöver bistånd för att klara sin vardag? Varför är vi rädda för att förstå att integriteten 
inte stängs av bara för att man inte längre på egen hand kan uttrycka de mest 
grundläggande behoven? Är vi månne rädda för att förlora kontrollen?   
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Individer som besöker en biståndshandläggare har redan tappat en del av kontrollen över 
sina liv,…. Det är just detta som gör dem så oändligt sårbara inför omvärldens sätt att 
hantera deras situation. Det kostar inget att se en människa i ögonen under ett samtal. 
Det är heller ingen som kräver att en biståndshandläggare skall vara en människa helt 
utan brister. Vad vi däremot kräver är att varje enskild individ skall bli behandlad med 
respekt, omtanke och professionalitet. När vi talar om professionalitet talar vi inte om 
expertisrollen utan snarare om ett professionellt sätt att förhålla sig till utsatta individer. 
Varför får inte individer mer överblick över sin egen situation än vad en 
biståndshandläggare tillåter? Det finns ett solklart maktperspektiv i mötet mellan de 
närstående/den sökande och biståndshandläggaren utan att det behöver skapas något.  
 
Det finns där för att biståndshandläggaren sitter med den beslutande makten och det 
som beslutas om i det rummet får den närstående och den sökande leva med tills 
beslutet omprövas. Är det konstigt att flera av våra intervjupersoner från sin omgivning 
fått rådet att;  stå på sig? Den allmänna åsikten är att man får kämpa för det man 
upplever att man behöver i sin vardag. Varför är det så svårt för biståndshandläggaren 
att se individen? Våran gissning är att det går för fort. Samtalet får för lite plats, vilket 
även en av våra intervjupersoner upplevt. För det fall att tid inte finns, ska mötet äga 
rum överhuvudtaget då? Är det inte bättre att välja en annan, mindre uppbokad dag? 
Den tid som eventuellt blir över skulle kunna användas till dokumentation som 
blandannat hamnar efter enligt Ann-Cristin Janlöv (2006). Eller kanske skulle den 
kunna användas till uppföljning av ärenden som enligt Ann-Cristin Janlöv (2006) inte 
heller görs på ett tillfredställande sätt. 
När biståndshandläggarna i Staffan Blombergs avhandling (2004) har blivit tillfrågade 
om vad en handläggare måste kunna, handlar svaren om att kunna förstå och ha 
förståelse för andra individers levnadsförhållanden samt sociala situation. Det tas även 
upp att man som biståndshandläggare måste vara lyhörd för individens önskemål. Vad 
är det då som hänt när detta uppenbarligen inte fungerat? Ett antal närstående i vår 
studie har ju trots allt inte känt sig respekterade. De har inte upplevt att 
biståndshandläggaren försökt förstå deras eller den sökande situation. Inte heller har de i 
någon utsträckning känt sig delaktig i biståndsprocessen. En del intervjupersoner har 
upplevt rena kränkningar i känsliga situationer. Vad beror detta på?  
Hur kommer det sig att en del av de närstående upplevt ett mycket bra bemötande? De 
har egentligen ingenting att klaga på och upplever att de själva, som närstående, och den 
sökande upplevt delaktighet. De har verkligen förstått informationen och gången i 
biståndsprocessen. De finns närstående i vår studie som verkligen upplevt ett nära och 
äkta engagemang.  
 
Vari ligger skillnaderna mellan dessa negativa och positiva upplevelser? Är detta med 
biståndsmöten ett rent lotteri? En del drar vinstlotter och andra upplever sin livs största 
nit någonsin?  
 
Problemet är att det faktiskt kan vara så. En närstående kan tillsammans med sin 
sökande stå på ruinens brant rent känslomässigt och orkesmässigt. Kanske även 
ekonomiskt. De kanske inte klarar av att; stå på sig. De kanske stått på sig hela sitt 
tidigare liv, kämpat i motvind de senaste tjugo åren eller kanske rent av varit fullt friska 
fram tills nu. Oavsett vad de upplevt tidigare har de rätt till samma bemötande av 
biståndshandläggaren. För en del kan dock nitlotten bli större än andra. Det finns 
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individer som har mindre möjligheter att hantera stresssituationer än oss. De som heller 
inte har något naturligt socialt kontaktnät. 
En fråga man kan ställa sig är om det i yttersta ledet beror på hur biståndshandläggaren 
upplever sin egen yrkesroll? Vidare på vilket förhållningssätt handläggaren har? Kan det 
vara så att den närståendes egna förväntningar skapar sämre möjligheter att ta till sig 
information och genom detta försämras kommunikationen? 
En biståndshandläggare skall genom sin framtoning ger utrymme för den enskilde 
individen att existera på sina villkor. En viktig sak i detta sammanhang är just 
kommunikationen. En av våra intervjupersoner uttryckte detta på ett fint sätt som vi 
därför väljer att citera. ( citat ); 
 

…Jag tycker att det är jätteviktigt hur en biståndshandläggare är som person….och 
framtoningen bara när man kommer in i rummet och man ska träffas, jag tycker det är helt 
vansinnigt olyckligt hur man gör idag när man håller den här vårdplaneringen över dator och 
telefon. Jag kan inte acceptera det. Jag kommer att kämpa emot det här till varje pris så länge 
jag kan. Hur ska en gammal , dement person förstå; att det här gäller mig? Ser en bild här och 
hör en röst som pratar här,….. men det är vi som är ”friska” som bestämt att det ska vara så,….. 

 
Hur stor del av det som kommuniceras förstår de inblandade om de inte är införstådda 
med vad målet anses vara? Vad händer med förståelsen av och för processen om den 
sökande och de närstående inte förstår vad biståndshandläggaren talar om. Vad händer 
med delaktigheten? 
Ja, varför är det så att vi som är ”friska” tror att vi vet vad som är bäst för andra 
människor? Hur sunt är det att ställa denna typen av krav på en person som har stora 
svårigheter att orientera sig i sin egen vardagsverklighet? Fler intervjupersoner har 
uttryckt missnöje när det gäller information och kommunikation. En individ i kris har 
ofta svårt att ta till sig information på ett fruktbart sätt och detta borde alla 
biståndbedömare vara medvetna om i dagens upplysta och välutbildade Sverige. Detta 
leder oss till frågan;  
Kan vem som helst bli biståndshandläggare? Nej, vi anser inte det. En person som 
arbetar som biståndshandläggare skall ha ett unikt intresse för människors personliga 
utveckling. En myndighetsperson skall kunna formulera dokument utifrån 
socialtjänstlagen och veta veta att detta är en ramlag som därför kan tolkas olika. I ett 
biståndssamtal skall den närstående (och den sökande) känna sig trygga och veta om att 
deras upplevelse av situationen tas på allvar. Självklart är det så att det finns en viss 
mall att följa men den får inte, läs får inte ta överhanden i detta samtal. Detta för att i 
möjligaste mån bibehålla den så viktiga delaktigheten. I resultatet av våran 
intervjustudie står det klart att detta inte fungerat fullt ut i verkligheten. Är det så att 
dessa riktlinjer enbart fungerar i teorin? Har detta sätt att bemöta individer påverkat 
våran förmåga, att i ett utsatt läge, ta vara på våran egen identitet? Har de närstående en 
omöjlig situation där de kämpar för att bibehålla sin tillskrivna roll men inte riktigt orkar 
ända fram för att samhället ställer andra – mycket högre krav? Är det så att man 
förväntas förskjuta sin roll när maken eller makans livssituation förändras och i och med 
det , även deras egen? Är det så att biståndshandläggare genom sitt sätt att agera, 
indirekt kräver detta för att situationen ska gå ihop?  
Flera av intervjupersonerna har upplevt att de i det förändrade livsskedet upplevt en typ 
av rollförändring. Detta har exempelvis handlat om make eller maka som blivit den 
andra partens vårdnadstagare eller barn som ingått en rollförändring för att vårda sin 
förälder. 
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Detta kan återkopplas till Goffman (2000) där det visade sig att individer under olika 
livsskeden träder in i olika roller för att hantera dessa förändringar. En del av 
intervjupersonerna upplevde en avsaknad av delaktighet och kommunikation. När vi ser 
på de redovisade upplevelserna i resultat delen kan vi utläsa att detta beror på att samtalet 
mellan de närstående/sökande och biståndshandläggaren inte fungerat tillfredställande. 
Enligt Habermas kommunikations teori är ett möte mellan individer och en kombination 
av dessa individers livsvärldar en absolut förutsättning för att en god kommunikation ska 
kunna utvecklas. Habermas menar att en förväntning finns i allt som sägs, att detta skall 
vara begripligt, trovärdigt och sant. Det är enligt Habermas ingen mening att samtala om 
något, om utgångsläget inte är att det man säger förväntas stå över lögner, föreställningar 
och uttryck av socialt oaccepterade normer.  I de situationer någon upplever att detta inte 
är fallet är samtalet inte längre lika intressant att fortsätta. Det har nu i vårat resultat 
verkligen visat sig att, precis som Habermas anser, människans användning av språket 
bygger på att det som sägs ska vara sanningsenligt och möjligt att förstå. Det vill säga 
begripligt. I en del av intevjuresultatet finner vi att den närstående uplevt ett 
maktperspektiv och därför upplevt situationen som svår. Detta kan återkopplas till 
Habermas sätt att se på kommunikationen som ren från makt, status prestige, expertvälde 
och rädsla. I samtalet är detta begrepp som enligt Habermas riskerar att omkullkasta 
styrkan hos det goda väl grundade argumentet.  
I de fall de närstående/sökande inte fått informationen framlagd på ett sätt som de 
förstått minskade inte direkt deras stresssituation som Ann-Cristin Janlövs (2003) 
resultat visar. De begrepp som användes under ett biståndssamtal som exempelvis; mål 
och tillvägagångssätt – ansågs inte som greppbara av de sökande och dess närstående.  
Det har i vårat resultat visat sig att de närstående i vissa fall inte upplevt att de förstått 
informationen. Begrepp som mål och tillvägagångssätt har visat sig vara frånvarande 
vid flera tillfällen. Enligt Staffan Blomberg (2004) varierar biståndshandläggarnas insats 
beroende på var utredningen och beslutet har ägt rum rent geografiskt. Detta har visat 
sig även i vårat resultat där bemötandet varit olika i de kommuner där 
intervjupersonerna haft sina upplevelser. 
Ulla Hellström Muhli (2003) tar i sin avhandling upp betydelsen av att 
biståndsbedömaren i sin utredning tar hänsyn till den sökandes helhetsbild. Denna 
betydelse av helhetsbilden har en del närstående haft synpunkter på då de i bistånds 
situationen inte upplevt att deras anhöriga fått det stöd deras situation kräver. Ulla 
Hellström Muhli (2003) visar i sin kartläggning hur ett samtal bör gå till för att tillvarata 
möjligheten att skapa en god samtalsmiljö under biståndssamtalet. Denna 
överensstämmer till viss del med socialstyrelsens kunskapöversikt (2006, s. 23) där de 
punkter som rör biståndssituationens etiska aspekter tas upp. När vi i vårat resultat ser  
att intervjupersonernas upplevelser är blandade, men ändå pekar på att 
biståndssituationen inte fullt ut fungerar för de närstående - kan man naturligtvis fråga 
sig om  det i yttersta ledet beror på hur biståndshandläggaren upplever sin egen 
yrkesroll? Vidare på vilket förhållningssätt handläggaren har? Kan detta återkopplas till 
det faktum att biståndshandläggarna i vissa fall har haft svårt att separera sin roll som 
biståndshandläggare/myndighetsutövare från den möjlighet de har att erbjuda den 
närstående och den sökande delaktighet i situationen? ( Janlöv,  2006) 
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                                               Intervjuguide                                         Bil.1 
 
                                                                                             
Bakgrundsfrågor                                
Hur gammal är du ?                                                
Hur ser din familjebild ut? 
Man eller kvinna 
Vad är din dagliga sysselsättning? 
Senaste utbildningen?  
 
 
 
Anhörigas upplevelse av, samt eventuella rollförändringar genom 
biståndsprocessen.  
 
 
Inre och yttre förändringsprocesser; där frågor som tangerar inre är markerade 
( I ) och de yttre med ( Y ).  
 
 
1. Hur gick det till när nu kom fram till beslutet att bistå vid ansökan om bistånd? 
 
I  Vilka känslor uppstod när beslutet fattades? 
    Fattade du beslutet på egen hand? 
    Var det någon eller något som påverkade ditt beslutsfattande? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(fyllnadsfråga till fråga 1) 
 
2. Var det ett beslut som växt fram under en längre tid eller ett beslut du fattade snabbt? 
      
    Vilken anledning har du upplevt ligger bakom ansökan om bistånd? 
I   Hur länge har du upplevt att det funnits problem innan du engagerade dig? 
    Upplevde du att du kunde ge det stöd du personligen verkligen ville ge? 
    Fanns det flera personer omkring dig som du hade möjlighet att rådgöra med? 
 
 
 
 
 



 54

3. Hur gick det till när du träffade biståndshandläggaren tillsammans med den ansökande? 
 
   Visste du vart du skulle vända dig i den här situationen eller var det någon som hjälpte 
   Dig med detta? 
Y Hur upplevde Du möjligheten att komma i kontakt med den personen? 
   Kan du beskriva hur du upplevde att kommunikationen mellan dig och    
   Biståndhandläggaren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Hur lång tid tog det från det att du kontaktade handläggaren tills du fick träffa honom eller     

henne? 
 
    Var det lång väntetid eller fick du/ni komma på besök inom ramen vad du anser vara 
Y Snabbt? 
    Hur upplevde du tiden som förflöt mellan eran första kontakt och erat verkliga möte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Hade du några egentliga förväntningar på mötet med biståndshandläggaren? 
 
    Fanns det punkter som du och den ansökande tillsammans gått igenom innan besöket med 
    Biståndshandläggaren? 
    Hade du som anhörig en annan bild av vad den sökande behövde, än vad som framgick 
Y vid mötet? 
    Upplevde du att biståndshandläggaren använde sig av sin förmåga att lyssna aktivt vid 
    Mötet? 
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6.  Upplevde du delaktighet under själva besöket?  (KASAM) 
 
      Upplevde du en Känsla Av SAMmanhang under själva mötet med handläggaren? 
      Upplevde du att informationen du fick var greppbar – att den var begriplig för dig? 
  I   Kan du berätta hur du upplevde själva informationstillfället? 
      Kunde du personligen återknyta till det ni samtalat om när du återvände hem?  
      (skriftligt domument med situation – mål - ) ? 
      
 
 
 
        
 
       
   
7. Upplevde du informationen under mötet som hanterbar; förstod du den? (KASAM) 
 
      Upplever du att din anhörige biståndssökande fick, på ett begripligt sätt ämnat för henne 
   I  eller honom, information om vad ni kommit fram till under mötet? 
      Upplevde du det som meningsfullt att besöka biståndshandläggaren, sett i ett  
      Längre perspektiv? 
 
 
 
 
 
   
        
 
 
 
 
8.  Kände du tillit till den biståndsbedömare du träffade i sammanhanget?(KASAM) 
 
       Fick du känslan av att den biståndsbedömare du träffade tog dig och dina 
       Känslor på allvar? 
 I     Upplevde du ett äkta engagemang från biståndsbedömarens sida? 
       Investerade handläggaren sin tid på ett bra sätt tillsammans med dig och den 
       Biståndssökande? 
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9.   Känner du på något sätt att du uppnått en erfarenhet genom att vara delaktig i 

biståndsprocessen? (KASAM)           
  
        Upplever du att du kan hantera den här typen av situationer på ett annat sätt än tidigare? 
 I     Har du känslan av att du utvecklat en copingmekanism, ett inlärt sätt att agera, inför just 

den här erfarenheten? 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
10. Upplever du att den sökande fått ökat medinflytande över sin egen situation 
        med hjälp av den biståndsprocess ni tillsammans genomgick? (Förståelse- 
kommunikation) 
 
        Känner du att den biståndssökande fick gehör för de behov hon/han upplevde  
        Fanns? 
 Y    Upplevde du att den biståndssökande fick ventilera sina känslor på ett sätt 
        som underlättade den sökandes utlämnande situation? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Hur tror du att den sökande upplevde sitt eventuella självutlämnande? (Förståelse-
kommunikation) 
 
       Tycker du att biståndsbedömaren visade ett aktivt deltagande i situationen? 
Y    Tror du att den sökande upplevde en närhet och en öppenhet i samtalet med  
       Biståndsbedömaren? 
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12. I vilken mån upplever du att den sökande fick förmedla sina känslor? (förståels-
kommunikation) 

 
    I vilken utsträckning tror du att den sökande kände sig lyssnad på? 
    Vilken möjlighet upplevde du att den sökande hade att bevara sin integritet?  
Y Tycker du att biståndsbedömaren visade sig tillgänglig för samtal? 
    Enligt din egen personliga uppfattning; vad i biståndsprocessen upplever du 
    påverkade biståndshandläggaren i de beslut som togs? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Hur ser du på rollerna mellan dig och den sökande;  (rollskifte?) 

       
       Är det lättare för er att upprätthålla eran relation nu? 
 I    Underlättar biståndet er vardag – om ni har gemensam sådan? 
       Upplever du att ni lever mera på lika villkor nu? (före och efter bist.process) 
      (Kan du berätta lite om det?)  
 
      Känner du dig ensam ibland? 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Finns det något i mötet med biståndsbedömaren du skulle vilja ändra på? I så fall vad? 
Y 
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                                                                                                              Bil.2 
 
 
 
 
 
                                                  Etiska överväganden 
 
 
 

Denna intervju utförs utifrån en i färväg utarbetad intervjuguide samt spelas 
in via en digital diktafon. Deltagaren informeras om att hon/han när som 
helst jan välja att avbryta intervjun om de så önskar. Deltagaren informeras 
även om att det, eftersom forskarna träffat dem, inte råder någon anonymitet 
– dock en konfidentialitet då ingen anna person utöver forskarna får ta del av 
materialet. Ingen kommer heller att att kunna röja deras identitet, veta samt 
förstå att det är De som deltagit i intervjun. Deltagaren delges det 
informerade samtycket och accepterar detsamma. Detta innebär att 
deltagaren lämnar sitt samtycke till utlämning och hantering av de uppgifter 
de lämnat under intervjun, att materialet får användas i vår studie. Under 
denna stund får deltagaren även information om var denne kan nå forskarna 
om frågor eller oklarheter skulle uppstå omkring materialet eller om denne av 
annat skäl skulle vilja komma i kontakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


