
Utveckling av stödet till 
anhöriga under tre år. 

Frågeställningar	  till	  fokusgrupp	  1.	  
 
Syftet med fokusgruppsintervjun: 
§ validera kartläggningen 
§ ge mera substans till kartläggningen 
§ få en uppfattning av deltagarnas uppfattning av kvaliteten på stödet till anhöriga 
§ identifiera områden där deltagarna upplever att det finns behov av ytterligare utveckling 
 
Typ av fokusgrupp:  
§ en relativt ostrukturerad fokusgruppsintervju med några frågeställningar att diskutera fritt  
 
Deltagare i fokusgruppsintervjuerna: 
§ samma funktioner som träffas tre gånger, en gång per år 
§ fokusgrupperna speglar organisationsperspektivet  
§ ideella organisationer representerar anhöriga på organisationsnivå, olika organisationer 

beroende på kommun och område 
 

Genomförande 
§ fokusgruppsintervjun genomförs efter att kartläggningen genomförts 
§ beskrivning av resultatet av kartläggningen presenteras – om möjligt har 

sammanställningen distribuerats till deltagarna inför mötet 
§ samtalet spelas in på band och transkriberas 
§ kartlägg bakgrundsdata avseende deltagarna, se bilaga 1 och 2 
§ det gäller inte att komma fram till konsensus i gruppen - eventuella motstridiga 

uppfattningar redovisas 
§ materialet sammanställs under respektive rubrik 
 
Frågeställningar: 
− är det något som Ni skulle vilja komplettera sammanställningen med? 
− stämmer bilden/kartläggningen med verkligheten? 
− hur tycker ni att anhörigstödet fungerar idag? 

o vad fungerar bra? beskriv! 
o vad fungerar mindre bra? beskriv! 
o finns det några utvecklingsbehov? vilka är dessa? 

 
− är det något mer som ni skulle vilja lägga till? 
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Bilaga	  1	  
 

Bakgrundsinformation - personal 
 

1. Vilket år är du född?................................................................................. 

 

2. Är du man eller kvinna?............................................................................ 

 

3. Vad har du för utbildning?......................................................................... 

                      ………………………………………………………………………… 

 

4. Vad har du för yrkeserfarenheter inom vård- och omsorg?....................... 

                       ………………………………………………………………………...  

 

5. Hur länge har du arbetat inom kommunen?............................................... 

           ………………………………………………………………………... 

 

6. Vad har du för erfarenheter av äldrevård/individ och familjeomsorg/ 

funktionsnedsättning?................................................................................ 

            ……………………………………………………………………….. 

 

7. Vad har du för erfarenhet av stöd till anhöriga? ………………………… 

          ……………………………………………………………………….. 



Bilaga	  1	  
 

Bakgrundsinformation – ideella organisationer 
 

1. Vilket år är du född?.................................................................................. 

 

2. Är du man eller kvinna?............................................................................ 

 

3. Vad har du för utbildning?......................................................................... 

                      ………………………………………………………………………… 

 

4. Vad har du/har du haft för yrke?................................................................ 

                       ………………………………………………………………………...  

 

5. Hur länge har du varit engagerad i er organisation?................................... 

           ………………………………………………………………………... 

 

6. Vad har du för erfarenheter av äldrevård/individ och familjeomsorg/ 

funktionsnedsättning?................................................................................ 

            ……………………………………………………………………….. 

 

7. Vad har du för erfarenheter av stöd till anhöriga? ………………………… 

          ……………………………………………………………………….. 

 

 
 


