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SAMMANFATTNING 

Hälsofrämjande arbete är ett betydelsefullt arbetsområde inom folkhälsoarbetet för att för-

bättra befolkningens hälsa. Hälsofrämjande arbete innebär kunskap om friskfaktorer och 

välbefinnande. Arbetet utgår från sju grundläggande principer, där delaktighet är en av dem. 

Arbetet kan utföras på många olika arenor och av olika aktörer. En aktör är anhörigkonsulen-

ter som arbetar med tillexempel riskgruppen anhöriga till personer med alko-

hol/narkotikaberoende- eller missbruksproblematik.  

Syftet med studien var att undersöka hur anhörigkonsulenten upplever hälsofrämjande ar-

bete. Fem enskilda intervjuer har genomförts med två anhörigterapeuter, en anhörigkonsu-

lent, en samtalsbehandlare och en rådgivare. En manifest innehållsanalys har valts och till-

lämpats i denna studie, där resultatet har kategoriserat utifrån "Delaktighetstrappan". 

I resultatet framkommer det att anhörigkonsulenterna upplever sig arbeta hälsofrämjande 

utifrån "Delaktighetstrappans" steg: information, konsultation, dialog samt infly-

tande/delaktighet. Slutsatserna är att "Delaktighetstrappans" ovan nämnda begrepp betyder 

hälsofrämjande arbete och upplevs som eget hälsofrämjande arbetssätt bland anhörigkonsu-

lenterna. Däremot berörs inte begreppet: medbeslutande, eftersom intervjumaterialet inte 

omfattar något som kan kategoriseras in i trappans sista steg och blir därav inte berört i stu-

dien. 

Nyckelord: Anhörigkonsulent, Anhörigstöd, Delaktighet, Delaktighetstrappa, Hälsofräm-

jande arbete, Inflytande 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Health Promotion is an important working area in Public Health to improve health in a popu-

lation. It implies knowledge of Health Promoting factors and well-being. Health Promotion is 

based on seven basic principles, which participation is one of them. It can be performed in 

many different settings and by different actors. One of these actors is a relative consultant 

who works with a risk group, for example family members or relatives of a person with alco-

hol/narcotic abuse problem. 

The purpose of this study was to examine how the relative consultant experience Health 

Promotion. Five individual interviews have been carried out with two relative therapists, a 

relative consultant, a conversation processor and a counselor. A manifest content analysis 

has been selected and applied in this study, where the result has been categorized based on 

"Staircase of participation". 

The result shows that the relative consultants are experiencing that they are working to Pro-

mote Health to relatives, based on steps in "Staircase of participation": information, consul-

tation, dialogue and influence/participation. The conclusions is that the above-mentioned 

concepts of "Staircase of participation" meaning Health Promotion work is perceived by the 

relative consultants as their own working methods to Promote Health. However not the con-

cept of: co-decision, because the interview material does not include anything that can be 

categorized into the last step in the stairs and therefore it has not been addressed in the 

study. 

Keywords: Health Promotion, Influence, Participation, Relative consultant, Stairs of partici-

pation, Support to relatives 
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1 INTRODUKTION 

Hälsofrämjande arbete bör prioriteras och tillämpas i samhället för att skapa ett friskare Sve-

rige. Hälsofrämjande arbete syftar till att främja hela befolkningens hälsa utifrån ett sa-

lutogent perspektiv som utgår från friskfaktorer och välbefinnande. Delaktighet hör till hälso-

främjande arbetets sju grundläggande principer. Delaktighet skapar möjligheten för männi-

skor över att ha inflytande över deras egna liv och dess påverkan i form av egenmakt. Att ha 

inflytande är en utav de mest grundläggande utgångspunkterna inom folkhälsan för att 

kunna behålla en god hälsa. Anhörigkonsulenten är en aktör som arbetar med att stödja an-

höriga till personer med alkohol/narkotikaberoende- eller missbruksproblematik. Den anhö-

rigas hälsa kan påverkas i form av psykisk- och fysisk ohälsa. Eftersom hälsan kan påverkas i 

stor grad, är anhöriga till alkohol/narkotikaberoende- eller missbrukare en riskgrupp för 

ohälsa. Där av kan hälsofrämjande arbete bli betydelsefullt inom anhörigkonsulenternas sätt 

att tillämpa anhörigstöd. 

Val av ämne för detta examensarbete är anhörigkonsulenters hälsofrämjande arbete inom 

anhörigstöd. Valet utgår från personligt intresse om anhörigkonsulenter och deras sätt att 

arbeta med tillämpningen av stöd till den berörda riskgruppen. Anhöriga till personer med 

alkohol/narkotikaberoende- eller missbruksproblematik riskerar att hamna i ohälsa. Det 

finns där av ett behov av hälsofrämjande insatser för att förbättra gruppens hälsa och på så 

vis gynna folkhälsan. Förhoppningar finns att kunskapen ska kunna användas till ett hälso-

främjande sätt att tänka inom anhörigkonsulenters arbete med att tillämpa stöd till anhöriga 

i Sverige. 
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2 BAKGRUND 

I följande avsnitt presenteras definitioner i detta examensarbete. 

2.1 Definitioner 

Nedan följer en förklaring på hur en del begrepp används i texten och vad som menas med 

användningen av dessa: 

Anhörig: en person som stödjer en närstående. Den anhörige kan vara en familjemedlem, 

god vän, granne, barn, barnbarn eller arbetskamrat (Matheny, 2013). 

Anhörigkonsulent: en aktör som arbetar med att ge råd och stöd till anhöriga till närstående 

personer med alkohol/narkotikaberoende- eller missbruk. I och med att samtliga intervju-

personer arbetar med att tillämpa anhörigstöd utifrån liknande utgångspunkter, benämns de 

som "anhörigkonsulenter" i detta examensarbete. 

Beroende: innebär ett begär av att söka och att inta alkohol- eller narkotika, en minskad kon-

troll över sitt intag samt ett negativt känslomässigt tillstånd (Koob & Volkow, 2010). 

Missbruk: innebär att beroendet av alkohol- eller narkotika har fördjupats och att en person 

medmissbruksproblem fortsätter användningen trots upprepade problem (Svanström, 

2003). 

Närstående: person som tar emot stöd, omsorg eller vård (Matheny, 2013). I detta examens-

arbete menas närstående den som har alkohol/narkotikaberoende- eller missbruksproblema-

tik.  

Socialsekreterare: arbetar med att ge stöd och hjälp till familjer eller personer i svåra livssitu-

ationer. Socialsekreteraren arbetar inom kommunens socialtjänst (Arbetsförmedlingen, 

2013).  

Socialstyrelsen: statlig myndighet som arbetar för medborgarnas bästa där deras uppdrag är 

att värna om välfärd, hälsa och om allas lika rätt till god omsorg och vård (Socialstyrelsen, 

2014). 

Socialtjänst: verksamheten som regleras via exempelvis bestämmelser i socialtjänstlagen. So-

cialtjänsten bedrivs som enskild eller kommunal verksamhet (Socialstyrelsen, 2013) 



5 

2.2 Folkhälsa, folkhälsovetenskap och folkhälsoarbete 

Folkhälsa står för befolkningens hälsotillstånd i relation till hälsans fördelning och nivå. 

Folkhälsan omfattar två olika områden. Ett teoretiskt område gällande folkhälsovetenskap, 

och ett praktiskt område gällande folkhälsoarbete. Folkhälsoarbete utgår och riktar in sig på 

två arbetsområden gällande förebyggande och hälsofrämjande arbete. Insatserna är på be-

folkningsnivå och som fokuserar på att förbättra hälsan i form av ökad jämlikhet i hälsa (An-

dersson & Ejlertsson, 2009). 

2.3 Hälsofrämjande arbete 

Hälsofrämjande arbete har sitt ursprung i The Ottawa Charter for Health Promotion år 1986, 

som då kom att definierades som en stärkande process som gör det möjligt för människor att 

ta kontroll över sina liv och att förbättra den egna hälsan som i sin tur ska resultera i välbe-

finnande och livskvalitet (World Health Organization, 1986). Dagens hälsofrämjande arbete 

har vidareutvecklats sedan dess och omfattar olika nationella åtaganden som syftar till att 

främja befolkningens hälsa. Hälsofrämjande arbete kommer från ett positivt, salutogent be-

grepp av hälsa och välbefinnande (Naidoo & Wills, 2000). Det salutogena utgår från kunskap 

om friskfaktorer och hälsa som resulterar i hälsofrämjande arbete (Antonovsky, 1991). Det 

hälsofrämjande arbetet innebär möjligheter för individer och grupper att ha inflytande över 

hur deras egen hälsa ska främjas. Det innebär även att tillämpa stöd till människor att för-

värva kunskaper och självförtroende till att ta kontroll över sin egen hälsa (Naidoo & Wills, 

2000). För att åtgärder till en förbättrad hälsa ska ha framgång ska de vara utformade så att 

individer och grupper ska kunna medverka aktivt. Forskningen inom området ska även leda 

till en positiv förändring (Naidoo & Wills, 2007). 

2.4 Anhöriga som en riskgrupp 

Hälsofrämjande arbete kan bedrivas riktat mot olika riskgrupper eller utsatta grupper som 

har en sämre hälsa eller som riskerar att hamna i en försämrad hälsa, sjukdom eller drabbas 

av förtidig död (Brulde, 2011). Begreppet riskgrupp har vuxit fram som ett sätt att rikta hälso-

främjande aktiviteter för människor som är i störst behov de. En riskgrupp kan definieras 

som en befolkningsgrupp som är mer utsatta för vissa sjukdomar eller ohälsotillstånd. En 

riskgrupps sårbarhet kan bero på faktorer som genetiska, ekonomiska, sociala, samt miljö-

mässiga (Naidoo & Wills, 2000). 

Ramstedt, Sundin, Landberg & Raninens (2012) tidigare studie påvisar att anhöriga utgör en 

riskgrupp, eftersom den närstående personens alkohol/narkotikamissbruk eller beroende 

kan orsaka problem för nära anhöriga. Orford, Velleman, Copello, Tempelton och Ibangas 

(2010) tidigare forskning påvisar att anhöriga ofta lever i en ständig osäkerhet och oro som 

påverkar hälsan negativt. Oron kan enligt Orford, Copello, Velleman & Templeton (2010) ut-

göra en form av långvariga, stressande livsomständigheter för de anhöriga, vilket kan resul-

tera i både psykisk- och fysisk ohälsa. De anhöriga kan uppleva ångest, känsla av hjälplöshet 
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eller förtvivlan och även kan känna sig nedstämda eller deprimerade (Arcidiacono, Velleman, 

Procentese, Berti, Albanesi, Sommantico, & Copellos, 2010). Anhöriga kan även drabbas av 

fysiska besvär i form av exempelvis smärta i axlar, armar, nacke och rygg, huvudvärk och mi-

grän, buksmärtor i olika former, bröstsmärta och andningsbesvär (Nordlie, 2003). 

De anhörigas fysiska och psykiska belastning bör därmed avlastas i form av stöd. Stödet är 

nödvändigt för att förbättra livssituationer och för att minska risken för ohälsa (Socialdepar-

tementet, 2009).  De anhöriga har därav uppmärksammats och synliggjorts i en ny bestäm-

melse om stöd till anhöriga i Socialtjänstlagen i 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen [SoL] 

(2001:453) (Socialstyrelsen, 2013). 

2.5 Stöd till anhöriga/ anhörigstöd 

Utifrån WHO:s definition av hälsofrämjande arbete utgår arbetet från att stärka individers 

förmåga till att ta kontroll över deras egen hälsa.  Information om problemområdet, samt 

förmågan av att använda kontrollen till för att kunna skapa en hälsofrämjande förändring är 

därav en väsentlig del inom arbetet. Inom hälsofrämjande arbete språkas det om en strategi 

gällande IEC (information, education and communication). Denna strategi omfattar be-

ståndsdelar av exempelvis hälsoupplysning och kommunikation riktat till beteendeföränd-

ringar. Den kan även definieras som en strategi som riktar in sig på att bland annat främja 

hälsa via information, undervisning och massmedia kampanjer på olika nivåer (Andersson & 

Ejlertsson, 2009). 

Regeringen har gett Socialstyrelsen uppdrag, i samband med att den nya bestämmelsen i So-

cialtjänstlagen i 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen [SoL] (2001:453) trädde i kraft, att informera 

och vägleda kommunerna inom arbetet utifrån bestämmelsen om anhörigstöd. Socialstyrel-

sen har även fått i uppdrag att följa upp och utvärdera eventuella konsekvenser av bestäm-

melsen (Socialstyrelsen, 2013). 

I den nya bestämmelsen har de anhörigas betydelse uppmärksammats och betonar riskgrup-

pens betydelse inom arbetet med alla anhöriga oavsett grupp. För att underlätta förståelsen 

av bestämmelsen har en vägledning skickats ut gällande lagen för att betona vikten utav den, 

samt informera samtliga anhöriga om rätten som finns att få av råd, stöd och hjälp oavsett 

problem. Vägledningen inkluderar även ett vidare stöd för att kunna arbeta efter den nya be-

stämmelsen. Syftet med vägledningen är att bestämmelsen ska bli känd och tillämpad, att 

den ska få verkan samt att samtliga anhöriga oavsett grupp och problem som är i behov av 

hjälp, stöd eller råd ska få det. Vägledningsarbetet ska vidare skapa en dialog med olika orga-

nisationer och verksamheter för att ta fram ett underlag till fortsatt vägledning inom anhö-

rigstöd. Den nuvarande formen som finns av hjälp, stöd och råd för anhöriga, behöver vida-

reutvecklas i flera kommuner i form av bättre information för att kunna bemöta deras behov 

bättre. Detta för att försäkra anhöriga om rätten som finns till att få stöd för egen del. In-

formationen kan ges på olika sätt, där det bör ges med varierande utformning och inne-

håll(Socialstyrelsen, 2013). 
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Orford, Velleman, Natera, Tempelton & Copellos (2013) tidigare forskning visar att familje-

medlemmar som påverkas av alkohol/narkotikaberoende- eller missbruk alltför länge har 

varit en grupp utan en gemensam hörd röst. Detta kan vara förklaringen till att det kan vara 

svårt att motivera anhöriga att medverka inom Beroende- och missbruksvården gällande de-

ras egen och deras närstående persons hälsa, vilket framkommer i dialog mellan Socialstyrel-

sen, handläggare och socialsekreterare (Socialstyrelsen, 2013). 

Tidigare forskning visar att anhörigas behov av socialt stöd är betydelsefullt för hälsan (Or-

ford, Velleman m.fl., 2010). Enligt Copello, Templeton, Orford, Velleman, Patel, Moore, 

MacLeod och Godfrey (2009) är det en ovärderlig resurs för de berörda familjemedlemmarna 

att erbjudas god kvalitet kring socialt stöd i form av känslomässigt stöd, god information 

samt materiell hjälp. De anser även att samtliga familjemedlemmar inte behöver vara makt-

lösa kring att upprätthålla sin egen hälsa och kring att hjälpa och stödja sina närstående per-

soner med alkohol/narkotikaberoende- eller missbruk. Enligt Socialdepartementet (2009) 

kan information skapa trygghet för anhöriga inom rollen med att stödja eller hjälpa sin när-

stående. Socialstyrelsen (2013) menar på att informationen utbyts bäst i form av konsultation 

eller dialog som kan innebära ett möte mellan anhöriga och personal, där informationen även 

kan innebära en trygghet för anhöriga. Konsultationen kan identifiera anhörigas unika be-

hov, där stödet sedan är tänkt att utformas efter individens egna önskemål och behov. Under 

konsultationen bör varje enskild individ ses i sitt eget sammanhang där en bedömning ska 

göras utifrån dess sammanhang. Vidare menar Socialdepartementet (2009) på att det finns 

ett behov av ett nytt anhörigperspektiv angående de personer som stödjer eller hjälper en 

närstående. Detta perspektiv ska inkludera samtliga personer som finns kring missbrukaren 

inklusive de anhöriga. Ett samarbeta med nationella nätverk i form av länssamordnare har 

även tillämpats för att kunna nå landets anhörigkonsulenter (Socialstyrelsen, 2013). 

2.6 Anhörigkonsulent 

Hälsofrämjande arbete kan bedrivas av olika aktörer som handlar och agerar efter lokala och 

regionala behovsåtgärder. Aktörerna ägnar sig bland annat åt hälsoupplysning, men kan även 

arbeta med individer och grupper inom olika sammanhang. Kontakten mellan en hälsoarbe-

tare och dess klienter kan ta form av möten, instruktioner, rådgivande samtal och gruppdis-

kussioner (Brulde, 2011). 

Kommuner etablerar tjänster för att arbeta med stöd till anhöriga. En betydelsefull aktör 

inom stödet är anhörigkonsulenter (Socialstyrelsen, 2013). Anhörigkonsulenter kan arbeta 

med olika slags missbruksformer, där de är väsentliga nyckelpersoner som arbetar ute i 

kommunerna med specialistkunskap inom anhörigstödområdet. Konsulenters främsta syfte 

är att ge råd och stöd till anhöriga både individuellt och i grupp. Grupperna kan utgöras av 

anhöriga till närstående med demenssjukdom eller olika former av beroende- och miss-

bruksproblematik. Dessa insatser ska erbjudas samtliga anhöriga som är i behov av råd och 

stöd för egen del (Matheny, 2013). Konsulenterna arbetar ofta med utbildningar i form av 

information och kunskap kring ämnet och om problem som kan uppkomma med att vara an-

hörig, anhöriggrupper och samtalsstöd. Dessa insatser är avsedda till alla olika grupper av 
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anhöriga (Matheny, 2013). Den ångest, oro, depression, hjälplöshet, ilska och skuld som de 

anhöriga kan uppleva är av betydelse att samtala kring för att främja och förbättra deras 

hälsa (Copello, Templeton & Powell, 2009). Dialogen mellan parterna i form av samtal ska i 

sin tur skapa anhörigstödets röda tråd, där samtalen ska erbjudas återkommande. Syftet med 

anhörigsamtalen är att delge kunskap och information, att lyssna på den anhöriges förvänt-

ningar och behov samt att svara på frågor. Under dessa samtal ligger fokuset på den anhörige 

och dennes fortsatta arbete kring sin egen hälsa. De betydelsefulla anhörigsamtalen är alltid 

planerade, enskilda och strukturerade. Samtalen är alltid en dialog med frågor och svar samt 

med lyhördhet och tydlighet. Anhörigkonsulentens roll under samtalen ligger i att lyssna för 

att skapa en trygghet för den anhöriga (Matheny, 2013). Enligt Socialstyrelsen (2013) ska alla 

som möter anhöriga inom sitt arbete ansvara för att de blir uppmärksammade genom att 

möta deras behov och genom att tillämpa stöd. Inom allt anhörigstödsarbete ska trygghet, 

delaktighet, respekt och omtanke finnas med som värdegrund. Delaktighet för de anhöriga 

kan exempelvis vara att de ges information, råd och stöd. Värdegrunden är plattformen som 

kvalitetsstämplar anhörigstödet och dess samverkan. Förutom individriktat anhörigstöd så 

kan det även ges i grupp, där anhöriga och personal ges tillfälle att byta information och 

knyta kontakter. Dessa träffar kan inkludera den närstående eller vara i form av renodlade 

anhörigträffar utan att den närstående medverkar (Matheny, 2013).  

2.7 Teoretiskt ram 

Vid genomgång av litteratur inom området anhörigstöd, återkommer två begrepp bestående 

av inflytande och delaktighet. Dessa två begrepp omnämns i såväl forskning som i riktlinjer. 

Haglund och Tillgren (2009) skriver att hälsofrämjande arbete utgår från sju olika principer. 

Dessa principer är delaktighet, empowerment, helhetssyn, tvärsektoriellt arbete, jämlikhet, 

vidmakthållande och flera strategier (Haglund & Tillgren, 2009). Vidare menar även Naidoo 

och Wills (2000) på att inflytande och delaktighet är en betydande del inom hälsofrämjande 

arbete. Socialdepartementet (2002) betonar i sin skrift "Mål för folkhälsan" (2002/03:35) att 

ha delaktighet och inflytande i samhället på alla nivåer är en av de mest grundläggande ut-

gångspunkterna för folkhälsan. Eftersom brist på detta har visat sig ha en negativ påverkan 

på hälsan. Delaktighet hör även till ett av regeringens folkhälsopolitiska målområden inom 

folkhälsoarbetet (Socialdepartementet, 2002).  

Enligt Orford, Tempelton m.fl. (2010) tidigare forskning belyses vikten av att arbeta för ökad 

delaktighet för berörda familjemedlemmar för en förbättrad hälsa. De anhörigas inflytande 

kan då skapa möjligheter att påverka sina livssituationer och utformningen av dennes stöd 

(Socialstyrelsen, 2013). 

Som nämnts ovan är inflytande och delaktighet betydelsefulla begrepp inom hälsofrämjande 

arbete och anhörigstöd. Med utgångspunkt av dessa begrepp har därav den teoretiska ramen 

valts. Den valda teoretiska ramen är "Delaktighetstrappan" som består av fem olika nivåer för 

att uppnå delaktighet och inflytande.  
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2.7.1 Delaktighetsstegen och delaktighetstrappan 

”Delaktighetstrappan” är en modell inspirerad av ”Delaktighetsstegen”. "Delaktighetsstegen" 

innefattar stegen manipulation, terapi, information, konsultation, medling, partnerskap, de-

legerad makt och medborgarmakt. Sherry Arnstein utformade denna stege efter att kritiskt 

ha analyserat hur olika lokala utvecklingsfrågor drevs framåt i USA på 1960 - talet. Främsta 

syftet med "Delaktighetsstegen" var att beskriva deltagandeprocesser utifrån samtliga nivåer 

av inflytande som finns i samhället för att kunna klättra uppåt i stegen, samt för att kunna ge 

mer makt åt personer som har brist på det (Arnstein, 1969). 

2.7.2 Stegen 

Manipulation och terapi är de två lägsta nivåerna på stegen som beskrivs som "icke delta-

gande". Nivåerna skapar möjligheten för individer till att delta, men detta enbart för att bli 

utbildade eller botade. Information och konsultation hör till tredje och fjärde nivån i stegen, 

där de klassas som "symboliska åtgärder". Det gemensamma för information och konsultat-

ion är att båda ger möjligheten för individerna att höra och att bli hörda av de som förestår 

makten inom området. Dock finns det inga garantier på att individernas åsikter uppmärk-

sammas eller verkställs. Femte nivån i stegen gällande medling hör till en högre nivå av del-

aktighet i form av "symboliska åtgärder". Individerna tillåts att framföra råd inom området, 

dock är det fortfarande makthavarna som innehar ensamrätten angående besluten. Partner-

skap hör till den sjätte nivån, där individerna anses aktuella vid förhandlingar och kompro-

misser med makthavarna. På de sjunde och åttonde nivåerna gällande delegerad makt och 

individmakt har individer full kontroll i beslutsprocessen och i styrningen. De olika stegen 

definierar deltagarnas möjligheter att påverka kring de fastställda besluten som finns 

(Arnstein, 1969). 

2.7.3 Trappan 

”Delaktighetstrappan” utvecklades och togs fram av Sveriges kommuner och landsting [SKL] 

mellan åren 2009 - 2011. Trappan har ändrats något från "Delaktighetstegen" för att lämpa 

sig efter svenska förhållanden. Modellen består av tidigare "Delaktighetsstegens" högsta steg 

bestående av: information, konsultation, dialog, inflytande samt medbeslutande (se bilaga 

C). Första trappsteget information behövs för att skapa delaktighet. Individerna ska förses 

med lättillgänglig, objektiv och balanserad information. Informationen ska även hjälpa till 

med att få en förståelse av problemet, möjligheter, lösningar och/ eller alternativ. Vidare in-

nebär information envägskommunikation där endast informationen ges av de som förestår 

makten inom området till individerna. Konsultationen behövs för att få individernas respons 

eller återkoppling till alternativ, förslag och analyser. Den kan även skapa möjlighet till ställ-

ningsstaganden av olika alternativ för att finna det mest lämpliga att genomföra inom områ-

det. Konsultationen kan vidare handla om att ta emot och behandla individernas förfrågning-

ar, klagomål och synpunkter. Dialog ger medborgarna möjligheten att föra dialog med andra 

om frågor som rör samhällets utveckling inom området. Utgångspunkten är möjligheten för 

samtliga individer att få sin röst hörd och för att få fram sin åsikt kring sin egen syn på frå-

gan. Inflytande och delaktighet ger medborgarna möjlighet av att vara delaktiga under längre 
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perioder utifrån ett övergripande ämne eller tema. Under denna process skapas ett inflytande 

utifrån identifiering av behov, utveckling av alternativ, val av lösningar/ förslag och förslag 

till olika genomföranden. Det femte och sista trappsteget är medbeslutande. Medbeslutandet 

handlar om att överlåta ansvar till styrelse eller nämnd om att fatta beslut i vissa frågor inom 

området (SKL, 2011).  

SKL använder sig av "Delaktighetstrappan" vid arbetet med att stödja kommuner och lands-

ting i deras utveckling av att föra en dialog med dess invånare. Modellen används vidare av 

många svenska kommuner som en vision till att kunna gruppera olika slags former av delta-

gande och för att kunna sätta in dem i ett sammanhang (SKL, 2011). I denna studie finns 

modellen som grund för att undersöka hur anhörigkonsulenter arbetar hälsofrämjande med 

att tillämpa anhörigstöd. Som Orford m.fl. (2013) tidigare forskning påvisar om riskgruppens 

ohörda röst, kan modellen uppmärksamma individen och dennes behov. De anhörigas hälsa 

kan på så vis främjas genom anhörigkonsulenternas arbete inom anhörigstöd i form av delak-

tighet och inflytande. 

2.8 Problemformulering 

Anhöriga till personer med alkohol/narkotikaberoende- eller missbruk utgör en riskgrupp för 

försämrad hälsa. Därav är anhörigkonsulenters arbete med att tillämpa anhörigstöd väsent-

ligt. Eftersom anhöriga kan ligga i riskzonen för en försämrad hälsa, kan insatser i form av 

hälsofrämjande arbete ha stor betydelse inom stödet för en förbättrad hälsa. Fokus på denna 

studie var att undersöka hur anhörigkonsulenten ser betydelsen av hälsofrämjande arbete, 

samt vad hälsofrämjande arbete betyder för konsulenten. Vidare är det av intresse att upp-

märksamma hur anhörigkonsulenten arbetar utifrån "Delaktighetstrappan" och dess steg. 

Genom att undersöka hur anhörigkonsulenter tillämpar stöd till anhöriga i form av hälso-

främjande arbete, kan samhället ta del av nya fynd för att skapa möjligheter och förutsätt-

ningar för anhörigkonsulenter att arbeta hälsofrämjande med anhörigstöd. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka hur anhörigkonsulenten upplever hälsofrämjande ar-

bete. 

1. Vad betyder hälsofrämjande arbete för anhörigkonsulenten? 

2. Hur upplever anhörigkonsulenten att det egna arbetssättet är hälsofrämjande? 
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4 METOD OCH MATERIAL 

I detta avsnitt presenteras val av metod, planering och urval, genomförande, datainsamling 

och bearbetning, analysprocessen, kvalitetskriterier och forskningsetiska ställningstaganden 

för denna studie. 

4.1 Metodval 

Inom samhälls- och beteendevetenskap bedrivs forskningen främst av två olika forsknings-

metoder. Metoderna avser kvantitativ och kvalitativ metod. Det som skiljer dessa metoder åt 

är hur undersökningsproblemet är formulerat, samt hur den insamlade informationen gener-

eras, bearbetas och analyseras. Studier som avser att undersöka likheter och skillnader i form 

av siffror och statistik bedöms kvantitativa, medan studier som avser att förstå och tolka 

människors upplevelser bedöms kvalitativa (Patel & Davidsson, 2011) 

I detta examensarbete har en kvalitativ metod använts. Metoden är vald utifrån examensar-

betets syfte. Enligt Granskär& Höglund - Nielsen (2012) är metoden lämplig när forskaren 

eftersträvar att studera helheter av ett fenomen, som i denna studie utgår från att studera 

anhörigkonsulenters upplevelser av hälsofrämjande. En kvalitativ metod används när syftet 

är att undersöka hur ett fenomen är beskaffat, samt när det finns ett intresse av att kategori-

sera kunskapen om det som kännetecknar fenomenet (Olsson & Sörensen, 2011). Till denna 

studie har intervjuer valts som datainsamlingsform eftersom intervjuer syftar till att uppnå 

kunskap om intervjupersonens tillvaro (Olsson & Sörensen, 2011). 

4.2 Planering och urval 

Valet av intervjupersoner har skett strategiskt, det vill säga att intervjupersonerna har hand-

plockats utifrån lämpligheten till studien, syftet och dess karaktär (Granskär & Höglund - Ni-

elsen, 2012). Lämpligheten för urvalet till denna studie baseras på specifika urvalskriterier 

som: yrke, arbetsinriktning mot anhöriga till personer med alkohol/narkotikaberoende- eller 

missbruk och län i Mälardal regionen. Enligt Patel och Davidsson (2011) väljs tillvägagångs-

sättet för att samla in information utifrån lämpligheten i förhållande till kunskapen vi vill åt, 

samt förhållandet till den tänka undersökningsgruppen. Intervjupersonerna som har deltagit 

i studien är fem kvinnor varav två är anhörigterapeuter, en anhörigkonsulent, en samtalsbe-

handlare och en rådgivare i den valda regionen. Urvalskriterierna har inte angett specifikt 

kön, så slumpen har avgjort att samtliga intervjupersoner utgörs av kvinnor. I princip har 

nästan samtliga intervjupersoner olika yrkesbenämningar, men samtliga arbetar med anhö-
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rigstöd utifrån liknande förutsättningar. Där av har samtliga deltagare valts att benämnas 

som "anhörigkonsulenter". Rekryteringen av intervjupersonerna har utgått utifrån en ge-

nomsökning av yrkesverksamma som arbetar med att tillämpa anhörigstöd till den valda 

riskgruppen.  

För att finna lämpliga intervjupersoner har en internetsökning gjorts. Sökningen på internet 

har gjorts via sökmotorn google. Sökorden: anhörigkonsulent, Mälardalsregionen samt anhö-

rigstöd har använts. Målet har varit att uppnå minst fem deltagare till studien. Samtliga in-

tervjudeltagarna arbetar kommunalt. Deltagarnas utbildning varierar. Tre utav intervjuper-

sonerna har minst en treårig högskoleutbildning inom hälsa- och välfärd. Deltagarna har 

även vidareutbildningar inom olika grenar med relevans inom området. Antal år i yrket vari-

erar, men samtliga har minst fyra års yrkeserfarenhet. En del av dessa har jobbat mer än tio 

år.  

4.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden och intervjuerna till detta examensarbete är delvis planerade och föreberedda 

efter en tidigare föreläsning om anhörigstöd. Föreläsningen handlade om anhöriga och deras 

behov av råd, stöd och hjälp. Intervjuguiden baseras vidare utifrån tidigare forskning om an-

hörigstöd i form av vetenskapliga artiklar. Enligt Olsson och Sörensen (2011) börjar allt ve-

tenskapligt arbete utifrån att forskaren tar del av tidigare dokumentationer inom det valda 

forskningsområdet. Genom att föreläsningen gav så mycket information, ledde detta till ett 

intresse för området samt en ökad förförståelse av problemet. 

Enligt Granskär och Höglund - Nielsen (2012) ger öppna frågor intervjudeltagarna chansen 

till att kunna berätta, där av baseras även denna studies intervjuguide på sådana frågor. Frå-

gorna är planerade, strukturerade och fördelade efter examensarbetets frågeställningar som 

är förkortade till: betydelse av hälsofrämjande arbete, samt upplevelse av eget hälsofräm-

jande arbetssätt inom anhörigstöd. Frågorna är kort och enkelt formulerade för att öka delta-

garnas medvetenhet i studien i överensstämmelse med Kvale och Brinkmann (2009). 

4.4 Genomförande, datainsamling och bearbetning 

Intervjuerna är genomförda på intervjupersonernas arbetsplatser efter att de själva fått önska 

plats och tidpunkt. Intervjuguiden består av öppna frågor kopplade till frågeställningarna (se 

bilaga B). Intervjuerna är planerade tidsmässigt, så att intervjupersonerna kunde få tid och 

möjlighet att reflektera över och att vidareutveckla sina svar.  

Datainsamlingen är genomförd via fem enskilda intervjuer på olika arbetsplatser i Mälardals-

regionen. Varje intervju har tagit cirka trettio minuter att genomföra. Intervjuerna har be-

stått av inledande frågor och följdfrågor till de två tillhörande frågeställningarna. Intervjuer-

na har spelats in på band som sedan transkriberats, för att senare kunna analyseras. Med 

transkription menas att den talade texten skrivs ned ordagrant och noggrant, där informat-

ionsmaterialet alltid ska transkriberas oavsett om materialet består av talande eller skriven 
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personberättelse (Olsson & Sörensen, 2011). Efter nedskriven transkribering har samtliga in-

spelade intervjuer raderats, där varje intervjuperson har blivit omdöpta till intervjuperson 

och en siffra mellan ett och fem. Dessa siffror är bestämda efter ordningen som de har med-

verkat i studien. Under transkriberingen har även fem specifika textfärger valts ut för att 

kunna särskilja intervjupersonernas textmassa. De valda färgerna är: röd, grön, blå, rosa och 

lila. Dessa färger har underlättat analysprocessen av sammanställningen under resultatdelen. 

Samtliga intervjuer har resulterat mellan nio och tolv sidor transkriberad text. Pauser under 

intervjuerna har skrivits ut med hakparentes och tre punkter […]. Tecknet har även vidare 

använts i studiens resultat för att avidentifiera namn och platser som har nämnts under in-

tervjuerna. 

4.5 Analysprocess 

Det insamlade datamaterialet har analyserats utifrån manifest innehållsanalys i relation med 

SKL:s delaktighetstrappa (2011) och dess fem steg. Med det manifesta menas att det uppen-

bara och textnära innehållet formuleras i en beskrivande form utav kategorier (Graneheim & 

Lundman, 2004), som i denna studie utgörs utav fyra av "Delaktighetstrappans" fem steg. 

Analysen följer en process i fem steg i enlighet med Elo & Kyngäs (2007). Analysen har börjat 

med att materialet lästs igenom i varje enskild transkribering för att skapa en förståelse för 

texten och dess innehåll. I första steget har en mall utformats utifrån SKL:s "Delaktighets-

trappa" (2011) och dess fem trappsteg: information, konsultation, dialog infly-

tande/delaktighet samt medbeslutande, som även är studiens underkategorier. Meningsbä-

rande enheterna är valda utifrån den transkriberade texten, samt utifrån dess relevans för att 

kunna svara på studiens frågeställningar och syfte. De är kondenserade i sin tur, där nyck-

elord av de mest väsentliga i meningen har valts ut med färre ord utan att förlora textens 

syfte eller innehåll. Utifrån meningsbärande enheterna har koder skapats som kan relateras 

till den valda modellens steg. Slutligen har de kondenserade meningsbärande enheterna ko-

dats, vilket innebär att det kondenserade innehållet förkortas med exempelvis ett eller några 

ord för att beskriva dess innehåll. Slutligen fördelas koderna efter deras relevans under de 

fem förvalda underkategorierna (se bilaga D). Hela ovan nämnda processen har gjorts två 

gånger eftersom syftet är att få svar på bägge frågeställningarna och kategorierna gällande: 

betydelse av hälsofrämjande arbete samt upplevelse av eget hälsofrämjande arbetssätt. 
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Tabell 1: Exempel på egenskapad uppbyggnad av meningskoncentrering. 

 

4.6 Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterierna giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet är använda för att styrka studi-

ens trovärdighet. Enligt Granskär och Höglund - Nielsen (2012) betyder trovärdighet hur 

övertygande studiens resultat är.  Trovärdigheten i denna studie ökar utifrån en beskrivelse 

av kriterierna nedanför. 

Med giltighet menas hur sanningsenliga resultaten är (Granskär och Höglund - Nielsen, 

2012). Giltigheten i denna studie har stärkts genom att lyfta in citat under resultatdelen samt 

att exempel på analysprocessen har påvisats i en tabell (se tabell 1). Även hänsyn till urvalet 

av intervjupersoner har stärkt giltigheten i denna studie. Detta har resulterat i att syftet och 

frågeställningarna har blivit besvarade. Enligt Granskär och Höglund - Nielsen (2012) anses 

ett resultat vara giltigt om det som är ämnat att beskrivas konkluderas i materialet. Med till-

förlitlighet menas att forskaren noggrant kontrollerar sitt ställningstagande under hela 

forskningsprocessen (Granskär och Höglund - Nielsen, 2012). Tillförlitligheten i denna studie 

stärks via studieanalysens fem steg från kategorier till koder. Med överförbarhet menas i vil-

ken grad resultaten kan överföras till andra situationer eller grupper (Granskär och Höglund 

- Nielsen, 2012). Överförbarheten i denna studie stärks genom att beskriva urvalet, deltagar-

na, datainsamlingen, analysen och andra delar som utgör studiens sammanhang grundligt 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

I första mötet? Enkelt! Så enkelt som 

möjligt. Inte högtravande, inte vara för 

på, utan, jag brukar presentera vem jag 

är. Jag brukar berätta att jag också har 

en historia i det. Jag brukar, vad heter, 

i att jag också har utbildningar i det och 

inte bara en historia (Intervjuperson 4) 

Enkelt bemö-

tande i första 

mötet med 

presentation 

av sig själv och 

sin kompetens 

Enkelt 

bemötande 

i första 

mötet 

 

 

 

 

 

Konsultation 

 

 

 

 

 

Betydelse av hälso-

främjande arbete 

Jag använder mig själv som ett red-

skap, mina egna erfarenheter använder 

jag mig av i, […] det här mötet med 

anhöriga […] och det avdramatiserar 

väldigt mycket, så (Intervjuperson 1) 

Använder sig 

själv som red-

skap för att 

avdramatisera 

i mötet med 

anhöriga 

Mötet med 

anhöriga 

Om jag har första mötet med någon, 

[…] då lyssnar jag nästan bara, […], då 

säger jag oftast inte så mycket (Inter-

vjuperson 3) 

Lyssnar nästan 

enbart i det 

första mötet 

Första mö-

tet 
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under metoddelen. Detta för att kunna skapa förutsättningar för läsare att kunna utföra en 

liknande studie och på så vis kunna nå fram till ett liknande resultat.  

4.7 Forskningsetiskt ställningsstagande 

De etiska principerna som har tillämpats och efterföljts under hela studiens gång i enlighet 

med Olsson och Sörensen (2011) och Vetenskapsrådet (2002) är: informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Intervjudeltagarna har samtyckt i enlighet med informations- och samtyckeskravet. Inform-

ationskravet innebär att forskaren ska ge tydlig information om studiens syfte, dess upplägg-

ning och redogöra för metoder och moment som ska ingå i studien. Det ska även framgå in-

formation om vart dessa personer ska vända sig vid eventuella obehag, att medverkandet i 

studien är fullkomligt frivilligt och att de har rätten att hoppa av studien när de såväl vill 

(Olsson & Sörensen, 2011). Informationen kring detta har utformats i ett informationsbrev 

där två telefonnummer och två e-postadresser till intervjuaren och intervjuarens handledare 

finns med. Så att kontakt lätt kunde tas vid eventuella frågor eller synpunkter kring exa-

mensarbetet och medverkan i studien. Informationsbrevet innehåller även information om 

att samtliga intervjuer ska spelas in och att de sedan ska raderas när de är färdigtranskribe-

rade (se bilaga A). Samtyckeskravet har informerats om vid tre olika tillfällen innan intervju-

erna. Tillfällena var vid första telefonkontakten, när missivbrevet skickades ut via e-post och 

precis innan intervjuerna spelades in. Enligt Vetenskapsrådet (2002) avser samtyckeskravet 

att ge deltagarna bestämmanderätt över sitt eget deltagande. Konfidentialiteten har efter-

följts genom att koda intervjupersonernas namn så att obehöriga inte ska kunna ta del av 

uppgifterna. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som deltagarna lämnar och 

som ingår i studien ska behandlas på ett sådant sätt så att ingen utomstående ska komma åt 

informationen (Olsson & Sörensen, 2011).  Nyttjandekravet innebär att det insamlade 

materialet från intervjuerna endast ska användas för forskningsändamålet (Olsson & Sören-

sen, 2011). Nyttjandekravet inom denna studie har efterföljts genom att det insamlade 

materialet endast har använts till detta examensarbete. 
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5 RESULTAT 

I följande avsnitt redovisas resultatet med två kategorier och sju underkategorier. Dessa ut-

går utifrån studiens frågeställningar med "Delaktighetstrappans" begrepp i relation till anhö-

rigkonsulenternas hälsofrämjande arbete inom tillämpningen av anhörigstöd. För att aviden-

tifiera personer och platser, samt för att ta bort vissa ord och upprepningar markeras vissa 

citatdelar i texten med […]. 

5.1 Betydelse av hälsofrämjande arbete 

"Delaktighetstrappans" begrepp: information, konsultation samt inflytande/delaktighet upp-

fattas betyda hälsofrämjande arbete bland de intervjuade anhörigkonsulenterna. 

5.1.1 Information 

En av de intervjuade anhörigkonsulenterna anser att hälsofrämjande arbete inom anhö-

rigstöd delvis betyder information. Konsulenten anser att informationen har stor betydelse 

för att kunna arbeta hälsofrämjande med riskgruppen. Enligt anhörigkonsulenten är inform-

ation betydelsefullt och nödvändig för att kunna främja de anhörigas hälsa, eftersom den kan 

rädda fler anhöriga, den kan eliminera skammen med att vara anhörig och den kan identifi-

era anhörigproblematiken genom att skapa en förståelse av problemet. Konsulenten uttryck-

er sig om informationens betydelse inom anhörigstöd på följande sätt: 

Många skulle vi kunna rädda genom upplysning (Intervjuperson 1) 

 

Så upplysning för att ta bort skammen (Intervjuperson 1) 

 

Ett medberoende kan sluta i ett eget beroende, […]. Ja […] så hälsofrämjande […]. Att kunna 

upplysa om det här, […], att, folk får tillbaka sitt eget liv liksom. Att folk ska må bra! (Intervju-

person 1)  

 

Och då tänker jag upplysning. […]. Att tala om att det kan bli såhär pågrund av ett medbero-

ende (Intervjuperson 1) 

5.1.2 Konsultation 

Flera av anhörigkonsulenterna anser att hälsofrämjande arbete vidare innebär konsultation 

inom stödet. Konsulenterna anser att konsultationen i mötet med anhöriga kan skapa olika 

hälsofrämjande sätt att tänka för riskgruppen. Anhörigas tankesätt inom konsultationen kan 
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skapas utifrån konsulenternas egna historier om att själva ha varit anhöriga. Det kan även 

leda till att anhöriga får berätta sina egna berättelser och att hitta lösningar till problemen. 

En anhörigkonsulent ger exempel på att denne ordinerar anhöriga till att komma ut på mö-

tesplatser och olika aktiviteter för att bryta social isolering. Tre av konsulenterna förklarar 

varsitt sätt att arbeta hälsofrämjande genom konsultation: 

Nu kan jag berätta förändra som också lever med missbrukare, att man faktiskt kan få tänka 

på sig själv också. Missbrukaren måste ta ansvar över sitt eget liv, likaväl som jag måste ta an-

svar för mig och mitt liv, […]. Så på det sättet är det vi går tillväga på för att tala om för dem 

som är här som anhöriga, att alkoholism är en sjukdom, […] det är inget som man väljer att bli 

(Intervjuperson 2) 

Men samtidigt hälsofrämjande för mig är ju i mitt arbete att, […] människor får berätta sina 

berättelser och hitta sätt att förändra dem, så att de inte lever kvar i något som är (Intervjuper-

son 5) 

[…] det handlar mycket om att bryta social, […], isolering. […] men mycket handlar om social 

gemenskap. Så det handlar om att bryta social isolering och att få, […] dem komma ut på mö-

tesplatser och fysiska aktiviteter, som också ordnas i […] (Intervjuperson 3) 

5.1.3 Inflytande/delaktighet 

Samtliga anhörigkonsulenter anser att hälsofrämjande arbete inom stödet även innebär infly-

tande och delaktighet. Inflytandets och delaktighetens betydelse inom hälsofrämjande arbete 

kan skilja sig åt. Skillnaderna kan visa sig vara allt från att ha inflytande och att vara delaktig 

som anhörig under stödet, till att konsulenten själv samarbetar med olika myndigheter och 

organisationer. Ibland finns det ytterligare behov av samverkan för att kunna tillgodose an-

hörigas egna behov. En av anhörigkonsulenterna redogör för två olika hälsofrämjande bety-

delser av inflytande och delaktighet inom stödet på följande sätt: 

Bjud med ditt syskon så kan vi hitta en kommunikation och ni blir delaktiga båda två för att 

kunna se, […], hur man påverkar varandra. Så det är en bit av att vara delaktig inom den 

närmsta, biologiska nätverket. Sen så finns det delaktighet kring när man pratar om sekretess. 

Man pratar om myndigheter, och där är det lika viktigt med delaktighet (Intervjuperson 5) 

 

Anhörigkonsulenternas och de anhörigas gemensamma delaktighet och inflytande inom stö-

det kan tolkas som ett betydelsefullt sätt att arbeta hälsofrämjande. Den gemensamma delak-

tigheten kan då uppfattas skapa olika sätt för anhöriga att bli engagerade inom det egna stö-

det. Detta utifrån anhörigas egna behov för en förbättrad hälsa. Citatet nedanför återger ett 

sätt för en av konsulenterna att engagera anhöriga. 

Om jag tittar på delaktigheten i processen så är det själva gruppen anhöriga som gör den här 

processen. […]. Dom är absolut delaktiga i processen, för utan deras delaktighet skulle det inte 

fungera, […] Och i den delaktigheten så tänker jag även på utifrån, […], min roll där […] det är 

oerhört viktigt att jag är delaktig på det sättet att […] Om inte jag vore delaktig skulle jag inte 

kunna känna av vart dem är i sin process, […].  Alltså jag måste hela tiden vara delaktig också  

(Intervjuperson1)  
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Två av anhörigkonsulenterna anser vidare att inflytande och delaktighet på arbetsplatsen har 

en hälsofrämjande och betydande roll. Det läggs stor vikt vid att respektera varandra och 

hjälpas åt för att kunna arbeta hälsofrämjande. Detta betyder bättre kommunikation mellan 

arbetskollegorna, som kan vara till stor nytta inom stödet för alla involverade parter. 

[…], delaktighet kan också vara ett jättestort begrepp i en arbetsgrupp. Man är olika, men att 

respektera varandra, varandras olikheter och så vidare […]. Man tar inte emot hjälp, man ger 

hjälp (Intervjuperson 4) 

[…] Att jag behöver dela med mig om vad jag tänker och vad jag har för planer, om det är i ar-

betet till exempel. Hur jag tänker mig någonting. Helheten i det hela eller hur jag tänker gå till 

väga och vad jag tror att jag behöver fråga […]Våga fråga dig tillexempel, vad har du för syn 

på det hela. Att vi ser till att vi har lika ansvar och att det är liksom inget som jag tar på mig 

och så ska det vara mitt, att jag ska beröm för det, utan vi ska göra det tillsammans som i vårt 

arbete här ute på […] tillexempel. Vi gör, vi jobbar här tillsammans. Att vi är en helhet (Inter-

vjuperson 2) 

5.2 Upplevelse av eget hälsofrämjande arbetssätt 

"Delaktighetstrappans" begrepp: information, konsultation, dialog samt infly-

tande/delaktighet hör till anhörigkonsulenternas upplevelser av eget hälsofrämjande arbets-

sätt inom tillämpningen av anhörigstöd. 

5.2.1 Information 

Några av anhörigkonsulenterna upplevs även arbeta hälsofrämjande utifrån att förmedla in-

formation på olika nivåer. Utifrån konsulenternas berättelser framgår att offentlig informat-

ion och kunskap delges inom anhörigproblematiken. På så vis kan fler anhöriga nås som är i 

behov av hälsofrämjande stöd. Informationen kan då även i detta fall förstås som ett sätt att 

nå ut till fler individer i samhället för att kunna främja anhörigas hälsa. Följande citat redo-

gör för två sätt för en av anhörigkonsulenterna att arbeta informationsriktat inom anhö-

rigstödområdet. 

Jag har fått kommit till […], […], några gånger och prata, […], och då är det, […] offentlig in-

formation sådär om anhörigproblematik och alkoholism och hur stort det är, det är en sådan 

kväll som dem har (Intervjuperson 1)  

Vi var i […] ett helt gäng här, eller tre stycken rådgivare och pratade om anhörigproblemati-

ken, […] för socialarbetare. Det var jättebra (Intervjuperson 1) 
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5.2.2 Konsultation 

Konsultation tillämpas av samtliga anhörigkonsulenter inom tillämpningen av stödet. Där 

handlar det delvis om konsulenternas liknande sätt att arbeta hälsofrämjande i första mötet 

med anhöriga. Här följer ett citat på hur konsultationen i mötet med en anhörig kan gå till-

väga: 

Så enkelt som möjligt. Inte högtravande, inte vara för på, utan, jag brukar presentera vem jag 

är. Jag brukar berätta att jag också har en historia i det. Jag brukar, […], i att jag också har ut-

bildningar i det och inte bara en historia (Intervjuperson 4)  

 

Anhörigkonsulenterna upplever sig arbeta hälsofrämjande utifrån anhörigas egna villkor, där 

det handlar om att låta anhöriga själva få vara med i utformningen av det egna stödet. Anhö-

riga blir tillsynes bemötta på liknande sätt bland konsulenterna. Det hälsofrämjande stödet 

skräddarsys sedan utifrån personernas individuella situationer och behov. Vidare påpekar en 

av konsulenterna vikten av den egna ödmjukheten i konsultationen med anhöriga. 

Det är alltid på den anhörigas villkor när dem kommer. […], jag sätter inte kraven eller villko-

ren, utan det är anhöriga som gör det. […]. […]. Om jag har första mötet med någon, […], då 

lyssnar jag nästan bara, […], då säger jag oftast inte så mycket. Men sen så ställer jag alltid följ-

frågan: vad är det du vill ha stöd och hjälp med? […] (Intervjuperson 3)  

Mer självkänsla, än en dom, […], och likadant, tycker jag att, […], ja att behålla ödmjukheten. 

Min egen ödmjukhet. Kunde lika gärna ha varit jag som sitter där. Att jag inte ska tappa bort 

den (Intervjuperson 4) 

Utifrån flera av anhörigkonsulenterna kan konsultationen även skapa ett nytt hälsofrämjande 

sätt att tänka bland anhöriga. De lär sig att sätta gränser, tänka på sig själva och flytta fokus 

till sitt eget välbefinnande genom ett nytt sätt att tänka, känna och leva. Följande citat återger 

ett exempel på hur insikterna bland anhöriga kan skapas i konsultationen. 

Människor återkommer om vi bestämmer något. […].  Dem kanske hittar ett nytt sätt i livet 

som inte är lika, alltså dysfunktionellt i, […] dem relationerna. Man hittar en, […] större stabi-

litet i det här att kanske välja sina strider ibland. Man behöver inte stånga pannan blodig (In-

tervjuperson 5)  

Jag […], […] vet att det ger hopp. För de känner jättemycket hopp och får insikt i beroende, 

medberoende och om barn och så vidare. Och att jag inte är skammande eller kränkande, och 

liksom tycker till någon. Utan vi pratar om möjligheter till förändring. Vi pratar om hopp (In-

tervjuperson 4) 

5.2.3 Dialog 

En av anhörigkonsulenterna upplever sig arbeta hälsofrämjande utifrån att föra dialog. Dia-

logen framgår inte tillämpas direkt till de anhöriga. Däremot framgår det handla om anhö-

rigkonsulentens egna initiativ till att vidareutvecklas inom yrket. Det kan förstås som ett sätt 

att stärka möjligheter till att kunna föra en dialog med olika personer som verkar inom om-
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rådet och på så sätt gynna de anhöriga och deras hälsa. Nedanstående citat skildrar anhörig-

konsulentens hälsofrämjande initiativ inom yrket. 

Och jag har ju förstått det här, nu att bara jag kan be om att få vidareutveckla mig om jag vill 

gå på utbildningar och sådana saker också och lära mig nya saker och ting. Det är ju mitt eget 

ansvar. […]. Människor kastar inte sakerna på mig, och, med erbjudanden hit och dit, utan… 

(Intervjuperson 2)  

5.2.4 Inflytande/delaktighet 

Slutligen upplever flera av anhörigkonsulenterna sig arbeta hälsofrämjande utifrån att enga-

gera människor till att bli delaktiga och att ha inflytande inom området. Ett sätt för konsulen-

terna är att tillämpa delaktighet och inflytande genom att göra sig själv delaktig. Detta genom 

anhöriggrupperna, för att på så vis kunna innefatta både sig själva och anhöriga under mö-

tena. Ett annat sätt är att bjuda in utomstående personer med relevans inom anhörigstödom-

rådet, för att kunna arbeta hälsofrämjande och på så vis främja riskgruppens hälsa.  Nedan-

för följer ett citat av hur engagering under anhörigstödet kan gå till. 

Jag pratar utifrån mig själv. Det gör mig automatiskt delaktig i gruppen […].  […] Ja […] Att 

också ge dem ett visst ansvar […] är att göra dem delaktiga. Jag jobbar mycket genom att ställa 

frågor och sådana där saker, och så får dem lite uppgifter […] Att utse någon att hålla i någon-

ting, det är också delaktighet, så. […] Ja. […] Vi är lika delaktiga, alla där nere. Så är det (In-

tervjuperson 1) 
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6 DISKUSSION 

I det här avsnittet presenteras diskussioner om metoden, resultatet och forskningsetiska 

ställningstaganden. 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Val av metod 

En kvalitativ metod är vald och använd i denna studie, eftersom syftet eftersträvar att uppnå 

anhörigkonsulenternas upplevelser av hälsofrämjande arbete i beskrivande form. Enligt Ols-

son och Sörensen (2011) ger kvalitativa metoder en beskrivning av individens berättelse och 

upplevelse om företeelsen. Den kvalitativa forskningen har påvisat sig vara lämplig inom 

folkhälsovetenskap. Styrkor med den kvalitativa forskningen är att den skapar en bredare 

förståelse av ett fenomen som är tänkt att undersökas. Exempel på svagheter inom den kvali-

tativa forskningen är exempelvis bristen på redogörelser om påståenden, dataanalyser samt 

teoretiska perspektiv (Collingridge & Gantt, 2008). En kvantitativ metod hade resulterat i en 

mer generell bild av företeelsen (Ejlertsson, 2012). Vidare hade en epidemiologisk metod re-

sulterat i analyserande data av förhållanden och händelser (Andersson, 2006). Dessa är alltså 

inte lämpliga former av metoder för att kunna besvara syftet och frågeställningarna i studien. 

6.1.2 Planeringen och urvalet 

Urvalet som har använts i denna studie är det strategiska. Enligt Granskär och Höglund - Ni-

elsen (2012) innebär den att finna högsta graden av variation i erfarenheter av företeelsen i 

den valda gruppen. Enligt Akhavan, Bildt och Wamala (2007) kan intervjupersonernas lik-

nande bakgrunder ha påverkan i studien kring uppfattning om hälsa och faktorer som påver-

kar hälsan. Trots att intervjupersonerna har liknande bakgrunder inom yrket upplevs det inte 

ha påverkat studien på ett negativt sätt. Detta eftersom de arbetar med tillämpningen av an-

hörigstöd utifrån liknande utgångspunkter. Vidare upplevs inte intervjupersonernas olika 

yrkesbenämningar, olika antal år i yrket samt olika utbildningsgrad, ha någon negativ påver-

kan i studien. Intervjupersonerna, deras bakgrund och deras kompetens upplevs då öka möj-

ligheten för variationer av hälsofrämjande erfarenheter inom anhörigstöd. 

I enlighet med Akhavan m.fl. (2007) tidigare forskning, baseras även urvalet av ett fåtal 

kvinnliga intervjupersoner i denna studie. Vid val av urval har inga specifika kön funnits i 

åtanken, utan det har slumpartat resulterat i att samtliga intervjudeltagare består av kvinnor. 

Författarna pekar vidare på svårigheter och begränsningar med att en studie endast omfattar 

ett fåtal kvinnor (Akhavan m.fl., 2007). Anledningen till att studien endast inkluderar inter-

vjuer av fem kvinnor, är för att det har varit svårt att finna fler "anhörigkonsulenter" av båda 

kön inom den angivna tidsramen. Faktorer som tid och nåbarhet för att finna fler intervju-

personer av båda kön, är faktorer som kan ha påverkat studiens resultat och dess relevans. 
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Urvalet i sig har inte utgått från specifika könsskillnader, utan från att få en inblick i hur in-

tervjupersonerna upplever hälsofrämjande arbete inom anhörigstöd. 

För att få en större spridning av lämpliga intervjupersoner till studien har sökning utförts på 

internet. Detta för att kunna nå ut till fler anhörigkonsulenter i hela Mälardal regionen. Den 

geografiska spridningen är utbredd, och därmed har sökningen fyllt sitt syfte. 

6.1.3 Intervjuguiden 

De öppna följfrågorna i intervjuguiden upplevs ha skapat möjligheter för att få svar på fråge-

ställningarna och på så vis få studiens syfte besvarad. Frågornas karaktär upplevs vidare ha 

haft en positiv betydelse i studien. Frågorna uppfattas enkla och koncisa eftersom varje svar 

har medgivit mycket relevant information under varje fråga, i enlighet med Granskär och 

Höglund - Nielsen (2012).  

6.1.4 Genomförandet, datainsamlingen och bearbetningen 

Efter första telefonkontakten med samtliga "anhörigkonsulenter", yttrade samtliga deltagare 

ett önskemål om att bli intervjuade på arbetsplatserna. Intervjuerna har genomförts på inter-

vjudeltagarnas respektive kontor för att skapa en avskildhet och lugn miljö för att öka chan-

serna till att få syftet besvarat, vilket även överensstämmer med Kvale & Brinkman (2009) 

påstående om att miljön kan skapa förutsättningar för att få frågeställningarna besvarade. En 

svaghet med att intervjua deltagarna på arbetsplatserna är att det finns en risk för att de blir 

igenkända av arbetskollegor. Enligt Patel och Davison (2011) är en neutral miljö utanför ar-

betet idealistiskt vid intervjugenomförande. Detta kan då ha påverkan på resultatet eftersom 

frågorna har blivit besvarade på intervjupersonernas arbetsplatser. Överlag känns intervju-

platserna tillfredsställande. Vidare har det inte förekommit några störningsmoment eller dy-

likt som påverkade intervjuerna och deras kvalitet på ett negativt sätt.  

Inspelningstekniken har fungerat som förväntat. Intervjupersonerna pratade högt och tydligt 

vilket har underlättat transkriberingen. Eftersom intervjuerna har tagit cirka en halvtimma 

vardera att genomföra har transkriberingen av intervjuerna blivit tidskrävande. Detta ef-

tersom det har varit ett ständigt "hoppande" fram och tillbaka mellan att lyssna, skriva och 

att stämma av att texten överensstämmer med inspelningarna. Enligt Granskär och Höglund 

- Nielsen (2012) kräver en analys av datamaterialet ett ständigt fram och tillbakagående, för 

att kunna jämföra och kontrollera så att inget går förlorat. Det krävs även att transkribering-

arna är ordagrant nedskrivna. Textfärgerna som har använts under transkriberingen har va-

rit till stor nytta under sammanställningen av analysprocessen.  

6.1.5 Analysprocessen 

Med stöd av Elo och Kyngäs (2007) har analysen fungerat tillfredsställande. Vidare har en 

förståelse för betydelsen av hälsofrämjande arbete och upplevelsen av hälsofrämjande ar-

betssätt skapats genom att använda manifest innehållsanalys. Enligt Granskär och Höglund - 

Nielsen(2012) kan det manifesta innehållet ge en beskrivning av den ursprungliga texten.  
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Det textnära och befintliga budskapet i insamlade datamaterialet har begrundats och kopp-

lats ihop med fyra av "Delaktighetstrappans" fem steg. Steget bestående av "Medbeslutande" 

har fallit bort. Detta kan bero på att intervjuguiden inte är utformad efter "Delaktighetstrap-

pans" fem steg. Anledningen till detta är för att det har varit svårt att finna en relevant teori 

eller modell innefattande delaktighet till denna studie. Modellen blev upptäckt efter att inter-

vjuguiden var skapad och intervjuerna var genomförda. Detta kan då bli en svaghet i resulta-

tet inom denna studie eftersom samtliga steg inte har blivit berörda, samt att intervjuguiden 

inte är baserad utifrån modellen och dess trappsteg. Lämplig text ur materialet har plockats 

ut för att matcha den förvalda modellen och dess steg. Detta kan då innebära att överbliven 

text gått förlorad. Om en annan analysmetod eller om ett annat teoretiskt ramverk hade valts, 

kunde det ha medfört ett annorlunda resultat med andra upptäckter av exempelvis andra 

hälsofrämjande begrepp.  

Vidare har det varit svårt att analysera transkriberingarna utan att hamna i tolkande tanke-

banor. Detta eftersom intervjupersonerna berättade sina egna upplevelser som kunde skilja 

sig åt. Enligt Granskär och Höglund - Nielsen (2012) krävs en viss grad av tolkning och ab-

straktion för att resultatet ska kunna bli meningsfullt och begripligt.  

Trots att modellen är konstruerad för att passa in i ett annat sammanhang bedöms den vara 

relevant för den här studien. Detta eftersom den handlar om att tillämpa infly-

tande/delaktighet till människor utifrån exempelvis specifika teman. Den är även konstrue-

rad av att skapa en förståelse av ett problem, se möjligheter, lösningar och/ eller alternativ 

till problemet. Fördelar med att använda modellen i denna studie är att den kan skapa olika 

slags former av deltagande för individer utifrån behovets sammanhang (SKL, 2011), vilket 

kan tillämpas gentemot anhöriga inom anhörigstöd i denna studie. Nackdelar med modellen 

är att den utgår från att skapa möjligheter för tjänstemän och politiker att kunna utforma 

sina egna metoder (SKL, 2011), vilket betyder högre nivåer av insatser än i det tänkta fallet 

för denna studie.  Eftersom "Delaktighetstrappan" riktar sig åt högre instanser i samhället 

kan en annan modell ha varit mer relevant att tillämpa i denna studie. Detta eftersom denna 

studie riktar sig mer åt insatser på individ- och gruppnivå, än samhälls- och organisations-

nivå.  

6.1.6 Kvalitetskriterier 

Denna studies trovärdighet anses vara uppnådd efter de tre förvalda kvalitetskriterierna för 

kvalitativ forskning i enlighet med Granskär och Höglund - Nielsen (2012). Enligt Granskär 

och Höglund - Nielsen (2012) innebär trovärdigheten vidare om sanningshalten i resultatet, 

samt hur forskarens förförståelse har påverkat resultatet. Förförståelsen handlar om bilden 

som forskaren har av ett fenomen som ska studeras, där den kan utgöras av tidigare erfaren-

heter som kan påverka studiens resultat (Granskär och Höglund - Nielsen, 2012). Studiens 

förförståelse är baserad utifrån tidigare kunskaper inom ämnet, som är baserad utifrån en 

tidigare föreläsning. Föreläsningen har berört information om anhörigkonsulenter och deras 

sätt att tillämpa stöd till riskgruppen. Förförståelsen kan därav ha påverkan i studien genom 

upplägg av intervjufrågor och bearbetning av resultat.  
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6.2 Etikdiskussion 

De fyra etiska principerna gällande informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet i enlighet med Olsson och Sörensen (2011) och Vetenskapsrådet 

(2002) har beaktats och tagits hänsyn till under hela studiens gång för att uppnå god etiskt 

förhållningssätt. 

Att tillämpa och att efterfölja dessa fyra etiska principer har fungerat väl under hela studiens 

gång. Inga antydningar av etiska problem gentemot de berörda intervjupersonerna inom stu-

dien och dess process har uppstått i enlighet med Vetenskapsrådet (2002).  

Informationsbrevets tydliga struktur innehållande information samt förfrågan om delta-

gande i enlighet med Granskär och Höglund - Nielsen (2012), upplevs även ha resulterat i en 

god insikt i studien och dess upplägg för intervjudeltagarna. Det framgår inte finnas några 

negativa aspekter kring personernas deltagande under studiens gång. Vidare har samtliga 

deltagare bekräftat att de fått informationsbrevet utskickat via e-post och att de har samtyckt 

sin medverkan i studien.  

Vidare följdes Vetenskapsrådets (2002) andra rekommendation, gällande att fråga intervju-

deltagarna om det är intresserade av att få reda på vart publiceringen av forskningsresultatet 

kommer att ske, samt om det finns ett intresse av att ta del av rapporten när den är färdig. 

6.3 Resultatdiskussion 

Fynden som har upptäckts i denna studie är att "Delaktighetstrappans" begrepp: informat-

ion, konsultation och inflytande/delaktighet både betyder hälsofrämjande arbete och hör till 

upplevelse av eget hälsofrämjande arbetssätt bland de intervjuade anhörigkonsulenterna. 

Trappans tredje steg innehållande dialog upplevs som eget hälsofrämjande arbetssätt, men 

inte som betydelse av hälsofrämjande arbete. Vidare nämns inte begreppet medbeslutande 

varken till betydelse av hälsofrämjande arbete eller som upplevelse av eget hälsofrämjande 

arbetssätt. I och med att tre av "Delaktighetstrappans" steg både hör till betydelse och upple-

velse, kommer dessa att skrivas ihop under begreppen nedanför. Slutligen kommer även 

trappans tredje och femte steg innehållande dialog och medbeslutande att diskuteras efter 

trappans kronologiska ordning. 

6.3.1 Information 

Det första steget som är information har lyfts upp av anhörigkonsulenterna. Detta kan tyda 

på att det har en betydelsefull innebörd inom arbetet med att tillämpa hälsofrämjande anhö-

rigstöd. Information upplevs väsenligt för att kunna förse både anhöriga och samhället med 

information och kunskap om anhörigproblematiken, samt för att nå ut till fler anhöriga som 

är i behov av stöd. Information stämmer överens med både "Delaktighetstrappan" och "Del-

aktighetsstegen". "Delaktighetstrappans" tredje nivå handlar om att skapa möjligheter för 

individer att delvis få information (Arnstein, 1969). Vidare handlar "Delaktighetstrappans" 

steg om att förse samhället och dess invånare med information inom ämnet som skapar en 
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förståelse av problemet (SKL, 2011). Information som är "Delaktighetstrappans" första steg 

kan vidare kopplas ihop med anhörigkonsulentens arbete. Detta genom att ha föreläsningar 

om anhörigproblematiken riktat till individer, företag, myndigheter och samhället i stort. 

Detta kan då överensstämma med Socialstyrelsens (2013) påstående om att bättre informat-

ion behövs i flera kommuner för att kunna bemöta anhörigas behov på ett bättre sätt, som 

även dessa anhörigkonsulenter framgår arbeta efter. I likhet med Socialstyrelsens riktlinje 

om information, anser även Copello m.fl. (2009) att information är en ovärderlig resurs och 

att det ska erbjudas till de berörda familjemedlemmarna.  

6.3.2 Konsultation 

Konsultation, som är det andra steget på ”Delaktighetstrappan”, berörs ofta av anhörigkon-

sulenterna. Utifrån deras berättelser framgår det att samtliga arbetar med konsultation i hög 

grad. Konsultationen sker i mötet mellan konsulenterna och anhöriga. Detta kan ses som ett 

hälsofrämjande tankesätt gentemot anhöriga. Tankesätten framgår bland annat kunna fås 

genom anhörigkonsulenternas egna berättelser och historik inom ämnet. Berättelserna kan i 

sin tur skapa olika former av hälsofrämjande valmöjligheter för anhöriga inom anhörigstö-

det. Konsultation enligt Arnstein (1969) kan skapa möjligheter för individer att bli hörda. Det 

finns dock inga garantier på att individernas åsikter uppmärksammas eller verkställs. Kon-

sultation behövs enligt SKL (2011)  för att få individernas respons eller återkoppling till al-

ternativ, förslag och analyser inom området. Konsultationen kan vidare skapa möjligheter till 

olika ställningstaganden (SKL, 2011). Vidare kan hälsofrämjande förslag som skapas inom 

konsultationen mellan anhöriga och konsulenterna leda till olika former av ställningstagan-

den inom anhörigstöd. Konsulenterna anses arbeta på liknande sätt med konsultation, där de 

anhöriga själva sätter kraven och villkoren för utformningen av stödet. Stödet upplevs sedan 

skräddarsys efter varje individ. Vilket även överensstämmer med Socialstyrelsens (2013) på-

stående om att anhörigas unika behov kan identifieras i konsultationen mellan anhöriga och 

anhörigkonsulenter. Där kan deras egna önskemål leda till utformningen av stödet. En utav 

konsulenterna påpekar även vikten av den egna ödmjukheten inom konsultation och inom 

anhörigstöd överlag. Enligt Matheny (2013) ligger anhörigkonsulentens roll under samtalen i 

att lyssna för att skapa en trygghet för den anhöriga. Socialstyrelsen (2013) menar vidare att 

konsultationen mellan anhöriga och anhörigkonsulenter kan skapa en trygghet för anhöriga 

inom tillämpningen av anhörigstöd. 

6.3.3 Dialog 

Endast en av anhörigkonsulenterna omnämner dialog, som är trappans tredje steg.  Dialogen 

upplevs som eget hälsofrämjande arbetssätt. Dialogen anses inte vara direktriktat mot anhö-

riga, däremot anses det ha en anknytning till ett sätt att kunna arbeta hälsofrämjande inom 

anhörigstöd. SKL (2011) menar på att dialog skapar möjligheter för individer till att kunna 

föra dialog med andra om frågor inom ämnet som rör samhället utveckling. Utgångspunkten 

är möjligheten för samtliga individer att få sina röster hörda och att få fram sina åsikter rö-

rande frågan. Konsulenten menar på att dialog på arbetsplatsen kan skapa förutsättningar för 

vidareutbildning inom stödet. På så sätt kan konsulenten utveckla större färdigheter till att 

kunna arbeta hälsofrämjande. Detta kan då ha en viss anknytning till Socialstyrelsens (2013) 
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beskrivning av att skapa en fortsatt dialog med organisationer och verksamheter för att ta 

fram ett underlag till ett fortsatt vägledningsarbete inom tillämpningen av anhörigstöd. 

6.3.4 Inflytande/ Delaktighet 

"Delaktighetstrappans" fjärde steg inflytande/delaktighet, upplevs som hälsofrämjande ar-

bete utifrån samtliga konsulenters berättelser. Enligt Naidoo & Wills (2007) är hälsofräm-

jandets mål att skapa förutsättningar för individer och grupper genom att ha inflytande över 

hur deras egen hälsa ska främjas. Även till att stödja människor till att förvärva kunskaper 

och självförtroende till att ta kontroll över sin egen hälsa. Detta kan då relateras till inflytan-

dets/delaktighetens betydelse inom anhörigstöd, samt för att kunna arbeta hälsofrämjande 

med riskgruppen. Efter anhörigkonsulenternas berättelser framgår delaktighet som en bety-

delsefull utgångspunkt inom hälsofrämjande anhörigstöd. Delaktigheten inom stödet skap-

aren förståelse för anhörigas behov av hjälp, råd och stöd. Vilket även Orford m.fl. (2010) på-

pekar i sin artikel, då de anser att delaktighet kan främja anhörigas hälsa. 

Tillämpningen av delaktighet inom anhörigstöd kan vidare uppfattas betydelsefullt för att 

kunna tillfredsställa de anhörigas egna behov, som även överensstämmer med "Delaktighets-

trappan". Enligt SKL (2011) skall individerna ges möjligheten till att vara delaktiga utifrån ett 

specifikt ämne eller tema. Det ska även ges möjligheten till att skapa ett inflytande inom det 

specifika problemområdet för att sedan finna lösningar till det (SKL, 2011). Samtliga anhö-

rigkonsulenter anser sig arbeta hälsofrämjande utifrån ett delaktighetsperspektiv. Detta ef-

tersom delaktighet och inflytande är en stor del i det hälsofrämjande arbetet, och på så vis-

främjar folkhälsan. Socialdepartementet (2003) menar på att ha inflytande och delaktighet 

på samtliga nivåer i samhället är en av de mest grundläggande utgångspunkterna för folkhäl-

san. Bristen på detta har visat sig ha en negativ påverkan på hälsan. 

6.3.5 Medbeslutande 

"Delaktighetstrappans" sista steg omfattar medbeslutande, vilket i trappan innebär att över-

låta ansvar till styrelse eller nämnd om att fatta beslut i vissa frågor inom området (SKL, 

2011). Medbeslutande i den betydelsen har inte berörts under intervjuerna och således inte i 

resultatet. Därför har inte steget omnämnts, varken under betydelse av hälsofrämjande ar-

bete, eller som upplevelse av eget hälsofrämjande arbetssätt. Det har nämnts tidigare att in-

tervjuguiden inte är anpassad till trappan och dess steg, vilket kan vara en förklaring till att 

detta steg inte är berört. Däremot behöver inte detta steg uteslutas helt utifrån anhörigkonsu-

lenternas hälsofrämjande arbetssätt. Guiden kunde ha utformats annorlunda utifrån mo-

dellen för att kunna beröra samtliga steg i trappan. Däremot behöver inte intervjuguiden ha 

en sådan stor betydelse inom detta steg, eftersom det inte finns några garantier på att det 

skulle ha blivit berört ändå.  
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7 SLUTSATSER 

Hälsofrämjande arbete bland de intervjuade anhörigkonsulenterna betyder information, 

konsultation och inflytande/delaktighet. Upplevelsen av eget hälsofrämjande arbetssätt om-

fattar även trappans steg bestående av dialog. Anhörigkonsulenterna kan då redan antas ar-

beta hälsofrämjande utifrån de ovan nämnda stegen inom tillämpningen av stöd för risk-

gruppen. De intervjuade har inte tagit inte upp något som kunnat kategoriseras in i trappans 

sista steg medbeslutande och har där av inte berörts i studien. 

7.1 Vidare forskning 

Resultatet i denna studie visar på att anhörigkonsulenter anser sig arbeta hälsofrämjande uti-

från delaktighet och inflytande. Det skulle då vara intressant med vidare forskning på anhö-

rigkonsulenters syn på sin roll som hälsofrämjande aktör. Vidare skulle studier på att under-

söka vilka faktorer anhöriga till alkohol/narkotikaberoende- eller missbrukare ser som hälso-

främjande i mötet med konsulenter. Att belysa vilken betydelse anhörigkonsulenten har i ett 

hälsofrämjande perspektiv skulle vara till hjälp för många sett i ett vidare folkhälsoperspek-

tiv. Ytterligare forskning kring detta skulle kunna skapa ett mer hälsofrämjande arbetsstänk, 

och på så sätt implementera fler hälsofrämjande insatser inom anhörigstöd. Vidare skulle 

mer kunskap i detta område kunna leda till möjligheter att förbättra folkhälsan.  
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BILAGA A INFORMATIONSBREV 

Hej! 

Jag heter Saara Nevala och studerar mitt sista år på folkhälsovetenskapliga programmet på 

Mälardalens högskola i Västerås. Jag ska utföra en kvalitativ studie i form av intervjuer i kur-

sen examensarbete i folkhälsovetenskap. Syftet med studien är att undersöka hur anhörig-

konsulenten upplever hälsofrämjande arbete. Du och ytterligare fyra personer har valts ut till 

undersökningen utifrån yrke och kunskap inom området. Intervjun spelas in via bandspelare 

och beräknas ta mellan 30- 45 minuter.  

Intervjun är frivillig att medverka i, där du kan avbryta ditt deltagande när du såväl vill. Dock 

är jag väldigt tacksam över din medverkan i undersökningen för studiens kvalitet och för 

sammanställningen av resultaten.  

Din medverkan och dina svar kommer att behandlas med full konfidentialitet, genom kod-

ning. Koden kommer att ersätta ditt namn i studien som omöjliggör att någon utomstående 

ska få tillgång till materialet eller få reda på att du har medverkat i studien. Inspelningen från 

intervjuerna kommer att raderas så fort de är nedskrivna och sammanställda. Ditt intervju-

material kommer endast användas till examensarbetet, där det skriftliga datamaterialet 

kommer att förstöras när examensarbetet blivit godkänd. 

Jag är väldigt tacksam för ditt deltagande i studien! 

Med vänliga hälsningar, Saara Nevala 

Telefonnummer: 070-471 88 53 

Mail: sna11003@student.mdh.se 

Handledare och kontaktperson: Maria Norfjord Zidar 

Telefonnummer: 021-10 70 08 

Mail: maria.norfjord.zidar@mdh.se 
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BILAGA B INTERVJUGUIDE 

 

Inledande frågor: 

– Vad har du för yrkesbenämning?  

– Hur arbetar du? 

– Hur länge har du arbetet med detta? 

– Hur valde du denna yrkesinriktning? 

– Hur ser din kunskap ut inom området?  

– Har du någon utbildning? 

 

Betydelse av hälsofrämjande arbete: 

– Hur arbetar du med hälsan för de anhöriga? 

– Vad tänker du på när jag säger: hälsofrämjande? 

– Om jag säger hälsofrämjande arbete? (Vad tänker du då?) 

– Hur ser du på delaktighet? 

 

Upplevelse av eget hälsofrämjande arbetssätt: 

– Berätta hur du gör i mötet med den enskilda/ anhöriga? 

– På vilket sätt införlivar du hälsofrämjande inom ditt arbete med anhöriga? 

– Hur använder du dig av delaktighet i ditt arbete gentemot den anhöriga? 

– Hur tror du att ditt arbetssätt påverkar inflytandet för de anhöriga? Berätta mer! 

– Berätta om det kan finnas svårigheter med att arbeta hälsofrämjande? 

– Berätta om det kan finnas möjligheter med att arbeta hälsofrämjande? 

 

Övriga frågor, funderingar eller något mer att tillägga? 

 

 

 



 

 1 

 

BILAGA C DELAKTIGHETSTRAPPAN 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Delaktighetstrappan (Sveriges kommuner och landsting, 2011). 
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