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The family and relatives caring for older people in Sweden lies on an old tradition. The 

responsibility to care for older family members has gone from family to the society. The aim of 

this study was to examine the needs of family caregivers and their experience of municipality 

support. This study includes only the family caregivers who have the main responsibility for the 

care of relatives and have support from the municipality. The caregivers were not allowed to 

work more than 50 percent in another job. A qualitative and quantitative method was chosen. We 

interviewed ten family caregivers, and handed out a questionnaire in three municipalities for the 

caregivers. The result was divided into seven categories. 1. How /why did I become a caregiver? 

2. Which support has the most value for me as a care giver? 3. How did I get the information 

about the municipality support? 4. What is positive for me as a caregiver? 5. And what is 

negative for me as a caregiver? 6. How do I experience the support from the municipality? 7. Do 

I have the opportunity to go to caregiver meetings or other activities?  Our study shows that the 

caregivers were satisfied with the support from the municipality. The most valuable support was 

often the support they already had, but they felt that they needed more relief from the caregiving. 

The support that they felt that they lacked from the municipality was for example assistance with; 

gardening, window cleaning and help to exchange a light bulb.  
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Förord 

 
Vi vill tacka alla de människor som har ställt upp och hjälp oss med denna studie ett stort tack till 

alla intervjupersoner och de som har svarat på våran enkät. Det har varit spännande och 

intressant att ta del av era värdefulla synpunkter. Vill vi tacka biståndshandläggare, teamchefer, 

anhörigkonsulenter, frivilligorganisationer till vår handledare Ingrid Nilsson- Motevasel för deras 

tid och hjälp med vårt arbete. Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer för deras stöd och 

uppmuntran för vårt arbete. 

 

Kristianstad juni 2007 

 

Annica, Carina och Sara 
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1 Inledning 
Vi har valt detta ämne för vi känner för anhörigvårdarna och deras arbete. Tidigare så var 

anhörigvårdarna en dold grupp. På senare tid har anhörigvårdare uppmärksammats mer på grund 

av deras insatser i samhället. Ofta jobbar de utan ersättning och ställer inte höga krav på stöd och 

hjälp från samhället (Larsson, 1999). En av oss har under sin praktik mött flera anhörigvårdare 

som blivit felbehandlade av kommunen och inte fått rätt hjälp. En fråga som väcktes hos henne 

var om flertalet anhörigvårdare delade dessa upplevelser. Detta arbete är också en träning på att 

göra en undersökning, något som kan bli en framtida arbetsuppgift i vårt yrke. Den helhetsbild av 

anhörigvårdarnas situation som denna uppsats kommer att ge oss kommer vi att ha nytta av i vårt 

kommande yrke. Som biståndsbedömare/enhetschef kommer vi att komma i kontakt med denna 

grupp och då är det en fördel att känna till deras situation.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med vår studie är att undersöka och få förståelse för anhörigvårdares behov och deras 

upplevelser av de insatser och stöd som kommunen erbjuder dem.  

 

1.3 Frågeställningar 

– Vilka insatser erbjuder kommunerna anhörigvårdarna och vilka är skillnaderna i insatserna i de   

olika kommunerna? 

– Vad känner anhörigvårdarna att de saknar för insatser från kommunen? 

– Vilka insatser från kommunerna har det största värdet för anhörigvårdarna? 

– Hur tillfredställda är anhörigvårdarna med insatserna från kommunerna? 

 

1.4. Begrepp 

Informell omsorg 
Informell omsorg som ges av anhöriga, vänner, eller andra närstående. Omsorgen ges utan 

betalning (Eliasson- Lappalainen & Szebehely 1998, s.101). 

 

Formell omsorg 
Omsorg på institution eller i hemmet som utförs med betalning (Eliasson- Lappalainen & 

Szebehely 1998, s.102). 
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Anhörigvårdare 
I vår studie är en anhörigvårdare någon som har det huvudsakliga ansvaret för en anhörigs 

omsorgsinsatser (Furåker & Mossberg, 1997). Personen får max förvärvsarbeta femtio (50) %. 

Anhörigvårdare är den som vårdar någon släkting eller vän. 

 

Anhörigkonsulent 
En person som på uppdrag av kommunen har kontakt med anhöriga och anhörigvårdare och 

ordnar träffar, gör hembesök och har samtal via telefonen. Uppdraget kan se olika ut i olika 

kommuner. 

 

Biståndsbedömare/biståndshandläggare 
Person som utreder och handlägger behovet av stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen. 

 

Biståndsbedömning 
Utredning om behovet av stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen. 

 

 1.5 Avgränsningar i studien 

I vår studie har vi valt att endast studera anhörigvårdare men någon form av hjälpinsats från  

kommunen. Med en insats menar vi hemtjänst, avlastning, växelvård, larm, bostadsanpassning, 

färdtjänst och daglig verksamhet. Insatsen kan också vara en anställning eller ett bidrag från 

kommunen. Vi har endast studerat de tre kommuner som ingår i studien.  

 

2 Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs hur omsorgen av närstående utvecklats över tid, från av att ha varit en 

familjeangelägenhet till att bli ett samhällsansvar för att åter igen bli en familjeangelägenhet. 

Vidare beskrivs lite om Anhörig 300 och de olika frivilliga organisationerna. Är det samhället 

eller familjen som har huvudansvaret för att äldre och funktionshindrade får sina behov 

tillgodosedda? (Mossberg - Sand, 2000). 
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2.1 Historik 

Strax efter 1900-talets sekelskifte i Sverige började det växa fram en mer modern form av 

ålderdomshem. Förr var det vanligt att man togs omhand av sina barn. Enligt en gammal tradition 

i Sverige var det främst kvinnans, dottern och svärdotterns uppgift att svara för omsorg och 

vården av de äldre, i Sverige. Ett vanligt handlingssätt var att de äldre flyttade in i så kallade 

undantagsstugor, ett litet hus som låg lite på sidan av det större boningshuset där de äldre fick lov 

att bo, eller så fick man ett rum som överlåtits på av de äldre barnen. Fattiga och äldre som 

saknade privata alternativ fick förlita sig på den kommunala fattigvården (Edebalk, 1996). I slutet 

av 1900-talet tonade detta med undantagsstugor ut. 

 

Samtidigt ökade samhällets intresse för den informella oavlönade hjälp som gavs regelbundet av 

sina närstående (Mossberg - Sand, 2000). Det var fattigvårdslagarna, sociallagarna, 

familjedagarna och föräldrabalken som reglerade de äldres ställning. År 1947 kom ett beslut från 

riksdagen som innebar att man skulle skilja vården och äldre från fattigvård, vid samma tillfälle 

skedde en omfattande satsning på utbyggnaden av äldreomsorgen och till slut så ersattes 

fattigvårdslagen med en socialhjälpslag. Då den nya Socialhjälpslagen kom 1956 upphörde 

vuxnas barn skyldighet till att försörja och vårda sina föräldrar (Winqvist, 1999).  

 

Att den offentliga äldreomsorgen har minskat kraftigt är väl känt under de sista åren. Det leder till 

att de insatser som anhörigvårdare gör blir mer uppmärksammade, ”men de ska uttryckligen inte 

ersätta den offentliga omsorgen”. Att vara anhörigvårdare ska vara ett komplement och det ska 

absolut vara frivilligt. Det står att ”anhöriga som vårdar ska erbjudas stöd och avlastning” 

(Centralförbundet för socialt arbete, 1998 s.74) Ser det ut så i verkligheten? Valet mellan 

anhörighjälp och offentlig omsorg, är det ett frivilligt val idag för de gamla och deras anhöriga 

som behöver hjälpen? Fortfarande så är det i stort sett oskrivet någon äldreomsorgs historia ur ett 

könsperspektiv. Inte förrän vid slutet av 1980 i den officiella statistiken, finns det uppgifter om 

antalet män respektive kvinnor som får hjälp eller institutionsvård. Men det är inte möjligt att ge 

en bild av läget. Det är drygt dubbelt så många kvinnor som män som tar del av äldreomsorgen, 

men det betyder inte att gamla män är utan hjälp. Det är så att männen ofta får sin hjälp ifrån 

andra (Centralförbundet för socialt arbete, 1998) 

 

I slutet på 70-talet tillsattes en kommitté för att ge mer tydliga riktlinjer i fråga om anhörigvården. 
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Bakgrunden till kommittén var att man tidigare intresserat sig ytterst lite för anhörigas situation 

både vad det gäller stödform som effekter på familjen.  

Karin Söder, dåvarande statsråd, sammankallade 1980 en kommitté som fick namnet 

anhörigvårdskommittén. Deras uppdrag var att undersöka förhållandet för anhöriga samt ge idéer 

till samhällshjälp och se över frågan om ekonomiskt stöd (Mossberg - Sand, 2002). Kommittén 

hade en åsikt om att det direkta stödet till anhörigvårdarna kunde förbättras i olika avseende, till 

exempel genom att ge möjlighet till regelbunden avlösning för både kortare och längre perioder, 

utbildning samt anställningsförfarande. En annan huvudfråga som kommittén skulle ta ställning 

till rörde behovet av och möjligheten att införa ett system med ersättning från den allmänna 

försäkringen för vård i hemmet. Men eftersom man såg svårigheter att beräkna dessa avstod 

kommittén från att införa det. Anhörigvårdskommitténs idéer om utveckling för anhöriga med 

vårdansvar har funnits med i förslag och förändringar som senare har gjorts inför de olika 

reformerna inom äldre - och handikappomsorgen. I stort sett har man följt ursprungstexterna i 

regeringens proposition Äldreomsorgen inför 1900-talet (1987/88:176), där det poängteras att 

kommunernas skyldighet är att ge stöd och hjälp till anhöriga som, med eller utan betalning, 

vårdar någon närstående (Mossberg - Sand, 2002). Socialtjänsthjälpslagen och de tidigare 

sociallagarna för fattigvård/socialhjälp ersattes av SoL 1982 som idag är den lag som styr 

socialtjänstens verksamhet. Med denna förändring så är det hög tid att börja diskutera både på 

lokal nivå men också internationellt, ”vad målsättningen med stödet till de anhöriga skall vara” 

(Centralförbundet för socialt arbete, 1998 s. 92). Är det att anhöriga ska fortsätta att till vilket pris 

som helst vårda eller att fördröja en flyttning till särskilt boende och maximera tiden för 

kvarboende i det egna hemmet? En av målsättningarna skulle kunna vara att förebygga 

utbrändhet och utveckla de anhörigas livskvalitet, då skulle de kunna leva ett liv som andra trots 

vårdtagandet. En annan målsättning skulle kunna vara att reducera den stress och belastning som 

vårdansvaret innebär för många anhöriga (Centralförbundet för socialt arbete, 1998). 
 

År 1998 den 1 januari tillfördes det ett nytt stycke till 5 § SoL (SFS 1980:620) om stöd till 

anhöriga enligt följande: ”Socialnämnden bör genom stöd och avlösning underlätta för den som 

vårdar närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som har funktionshinder” Denna 

version återfinns även i nya SoL (SFS 2001:453). Syftet med den paragrafen är att markera 

vikten av att socialtjänsten tar ansvar för att ge stöd till anhöriga som vårdar, men den är inte 

tvingande för kommunen och innehåller ingen precisering om hur stödet ska utformas (Setil, 
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2000). 1988 fanns det riktlinjer fastlagda av riksdagen som gäller ansvarfördelningen mellan 

samhället och närstående när det gäller vård och omsorg (prop. 1987/88:176). Där framkommer 

det att det där samhällets ansvar att alla människor får en god service och vård. Det står även att 

de närstående insatserna ska vara ett komplement till samhällsinsatserna och grundas på 

frivillighet (Mossberg - Sand, 2002). Utvecklingen visar att ansvaret för de hjälpbehövande och 

gamla har via lagstiftningen gått från familjeansvar till ett samhällsansvar. Under senare tid har 

anhörigvårdare kommit i blickfånget, på grund av det ökande antalet äldre och en nyupptäckt 

insikt om anhörigvårdarnas betydelse i vårt samhälle (Jeppson-Grassman, 2003).  

 

Under 1990-talet har ansvaret för äldres vård och omsorg blivit större för anhöriga. De 

omfattande anhöriginsatserna kan bero på att man som anhörig inte har något annat val eller att 

man gör det för man helt enkelt vill (Socialstyrelsen, 2000). I dagens Sverige är antalet 

anhörigvårdare större än någonsin. Det finns olika orsaker till detta, en är att andelen äldre (80+) 

ökar varje år, det är här som hjälpbehovet kan komma att öka snabbt och bli omfattande.  De 

flesta vårdtagarna bor tillsammans med anhörigvårdarna, men majoriteten tillhör arbetarklassen 

och utav dessa är det 85 % som är kvinnor (Mossberg - Sand, 2002). Cirka 70 % av all äldrevård 

utförs av anhörigvårdare. Det är oftast hustru eller make som står för anhörigomsorgen och själv 

är anhörigvårdaren ofta både gammal och sjuk. De vårdar i hemmet, ofta dygnet runt, sju dagar i 

veckan. Anhörigvårdarna är en tyst resurs som samhället inte kan klara sig utan. I en 

handvändning kan det gå från att vara maka till att bli anhörigvårdare. Det är omfattande krav 

som ställs på anhörigvårdare. Anhörigvårdaren ska planera och se till genomförandet av 

vardagliga aktiviteter, det behövs också kunskaper i till exempel omvårdnad och kosthållning. 

Det finns även en hel del problem som måste lösas. Det kan handla om att ta kontakt med rätt 

myndighet för att ansöka om bidrag, hjälpmedel eller, ekonomisk planering (Västerbottens- 

Kuriren, 2006). Anhöriga som vårdar i hemmet kan i vissa fall få en ekonomisk ersättning för de 

insatser som utförs. Det finns ingen enhetlig regel för den kommunala ersättningen till 

anhörigvårdaren, men i huvudsak finns det två varianter. Den ena innebär att anhörigvårdaren 

anställs av kommunen ett visst antal timmar per vecka/månad beroende på vårdbehovets storlek, 

den andra modellen är att hjälptagaren får ett kontant bidrag som hon/han sen ersätter 

anhörigvårdaren med. (Mossberg - Sand, 2002). Allt stöd som ska ges måste gå att ”skräddarsys”, 

det betyder att hjälpen och stödet måste erbjudas med respekt och lyhördhet och detta kräver både 

inlevelse och kunskap. Det kan vara svårt och ta tid för en närstående att acceptera ett ökat 
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hjälpbehov, men att erbjuda det i små steg kan för många kännas bra. Det ger även utrymme för 

viktig delaktighet i genomförandet och planeringen av den kommande insatsen (Johansson, 

2001).  

År 2000 uppskattades anhörigvården ge anstaltsvården besparingar på 283 miljoner euro. Olika 

lagändringar har gjorts för att avlasta för anhörigvårdarna. 2002 fick de rätt till två lediga dagar i 

månaden men de utnyttjas inte i alla kommuner. Det ekonomiska stöd som anhörigvårdare får 

idag av kommunerna är anspråkslöst. Små kommuner med dålig ekonomi har ofta inte råd att 

betala något alls till anhörigvårdarna (Västerbottens- Kuriren, 2006). Trots att man inte alltid är 

medveten om hur mycket arbete det är och vilka följder det kan få så tycker många att det är en 

självklar sak att ställa upp för varandra. 

 

2.1.1 Anhörig 300 

I december 1998 anslog den svenska riksdagen ett stimulansbidrag på 100 miljoner kronor i tre år 

(1999-2001) - Anhörig 300. Syftet med bidraget var att utveckla och stimulera stödet mellan 

kommunen, anhöriga och frivilliga organisationer och är en åtgärd som understryker den vikt 

som idag läggs vid de anhörigas insatser. Det ställs krav på kommunerna för att de ska få detta 

bidrag, och det är att kommunerna måste ha en samverkan med frivilligorganisationer. Det ska 

även finnas en treårig handlingsplan i ”samråd med berörda frivilligorganisationer” och 

utvecklingsarbetet ske i samverkan med anhörigorganisationer och andra frivilliga organisationer. 

Kommunerna har använt stödet bl.a. till att anställa anhörigvårdskonsulenter och till att erbjuda 

avlastning kostnadsfritt ett visst antal timmar i månaden. Träffpunkter och anhörigcentra är en 

annan stödform som tillkommit i många kommuner under projektet, vissa kommuner har börjat 

erbjuda hälsokontroller och semestervistelser för anhöriga. Dessutom så erbjuder 25 % av 

kommunerna de anhöriga att delta i utbildning för övrig personal. En annan typ av stöd är det 

ekonomiska, det är 63 % av kommunerna som ger stöd i form av ett kontantbidrag 

(Socialstyrelsen, 2005).  

 

Socialstyrelsen kom ut med en ny information om stimulansbidraget i mars 2005 som regeringen 

beslutat att anslå för att främja utveckling av varaktigt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar 

äldre, långvarigt sjuka eller funktionshindrade. Stimulansbidraget uppgår till ca 25 miljoner 

kronor årligen i tre år. Trots den fortsatta positiva utvecklingen är det fortfarande oklart i vilken 

utsträckning anhörigstödet verkligen når de anhöriga som har behov av det. Eftersom kvaliteten 
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är avgörande för om de anhöriga ska använda sig av stödet finns det skäl till att höja kvaliteten på 

de stödinsatser som erbjuds (Socialstyrelsen, 2005). 

 

2.1.2 Frivilligorganisationer 

De frivilliga organisationerna har varit en viktig roll för omsorgen och vården om de äldre. 

Ideella arbeten runt om i världen växer i omfattning. I mitten på 1900- talet så tog Röda korset i 

Uppsala ett betydande initiativ, startade den första organiserade hemtjänsten för gamla. I 

verksamheten skulle det ingå hembesök, matservice, städning och sjukvårdshjälp. Det var 

hemmafruarna som var timanställda och höll kostnaderna nere för hemtjänsten. Hemmaboende 

ideologin fick mer kraftfullt genomslag 1960. Med hjälp av hemtjänsten skulle de gamla 

vårdbehövande bo hemma så länge som möjligt (Edebalk, 1996). Det finns cirka 40 000 frivilliga 

jobbar inom Röda Korset i Sverige varje vecka gör hembesök hos gamla, sitter i telefonjourer, 

leder anhöriggrupper och mycket annat. Detta är en viktig insats för att bryta ensamhet och 

isolering och därmed bidrar till att göra det lite mer medmänskligt i Sverige (Socialstyrelsen, 

2005). Det finns även en annan grupp av människor som i det tysta utför ett omfattande 

”frivilligarbete”, de anhöriga som gör ovärderliga insatser när de vårdar sina närstående i 

hemmet. Väntjänst är mycket vanlig bland pensionärs organisationer, (PRO och SPF) men det 

förekommer också i Röda Kors kretsarna och församlingar i Svenska Kyrkan. Väntjänsten gör 

det som man kan förvänta sig av en vän t.ex. att vara ett sällskap, handla eller ledsaga till läkaren. 

Väntjänsten är en dominerande verksamhet och Svenska kyrkan och Röda Korset anges ofta som 

samarbetspartners. Röda korset har utvecklat nya modeller för anhörigstöd, syftet med detta är att 

försöka bryta den ofrivilliga isoleringen och att ge tillfällen till möte med anhöriga myndigheter 

och frivilliga organisationer. Röda korset har hjälpt till att utveckla kursen ”Vårda hemma” denna 

erbjuds alla anhörigvårdare. De arrangerar även rekreationsveckor för anhöriga på flera håll 

(Larsson, 1996). 

 

2.1.3 Kyrkan  

Omkring 1300 personer är anställda inom Svenska kyrkan som bedriver diakonalt arbete, allt från 

diakoner till familjerådgivning. Att hjälpa medmänniskor som har det svårt och till exempel 

besöka gamla, sjuka och handikappade är många frivilligt engagerade i. Utifrån en modell som 

utarbetats av forskarna Britt Almgren och Wallis Jansson uppmuntras församlingar runt om i 

landet att på olika sätt bygga ut sitt anhörigstöd. ”Församlingarna uppmanades att starta cirklar 
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med både anhöriga och dementa och frivilliga stödpersoner” (Larsson 1996, s. 140). Dessa 

cirklar leddes i allmänhet av en diakon. 

 

2.1.4 Anhörigrådet 

1996 startades anhörigrådet av bl.a. Bertil Björkström som var en stor eldsjäl i detta arbete, den 

första organisationen för alla anhöriga runt om i landet. Att försöka färdas i ett samhälle där 

nedskärningarna för sjuka och svaga länge varit legio är inte det lättaste för anhöriga. I varierande 

grad under 1900 talet så har samhället börjat ta ett visst ansvar för äldreomsorgen, ”så är det 

intressant att konstatera att vi idag står inför en helt ny historisk situation” (Larsson 1999, 

s.108). Detta förklaras på olika sätt, dels är omsorgen av de äldre inom den offentliga vården ett 

ganska nytt fenomen. En annan förklaring är att Sverige inom kort kommer att vara det första 

landet som uppnår ”femprocentgränsen” det vill säga att en av 20 invånare är 80 år eller äldre 

(Larsson, 1996). I dag så uppstår det ett nytt samhällsproblem och det är de splittrade familjerna. 

På äldreålderns höst är det många som bor ensamma, en del gifter om sig vid 60 års ålder, men 

får kanske inte så många år tillsammans innan den ena partnern blir sjuk. I det stressade samhälle 

vi lever i så är det ofta inte alltid självklart att vi ska vårda och ta hand om våra föräldrar eftersom 

det kanske inte har funnits någon bra kontakt på många år. Det kommer att bli ett särskilt stort 

problem för den som inte ingår i kärnfamiljen, när vårdresurserna dras ner och anhöriga lyser 

med sin frånvaro (Larsson, 1999). 

 

2.2 Ekonomiska ersättningar för vård av anhöriga 

Det finns olika modeller av ersättning och kommunal anställning av vård av anhörig. 

• Anställd anhörigvårdare då är man anställd av hemtjänsten i kommunen för att vårda 

någon anhörig. Det kan även innebära personer som inte är släkt med den som skall 

vårdas. Anhörigvårdare som uppdragstagare utifrån ett fastställt vårdbehov betalas det 

ut ett visst belopp som ersättning varje månad. Den anhörige lämnar varje månad in en 

redogörelse som grund på ersättning och eventuella avdrag såsom avdrag för 

sjukhusvistelse eller om anhörigvårdaren själv har varit sjuk. 

• Anhörigbidrag är en ekonomisk ersättning som betalas ut till hjälpmottagaren som 

antas ersätta den anhörige. 

• Närståendepenning kan man få av försäkringskassan när man vårdar en svårt sjuk eller 

döende närstående om man jobbar. Närstående räknas anhöriga men även grannar och 
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vänner. Ersättningen är inte förenad med någon vårdinsats utan skall uppfattas som en 

möjlighet för att kunna närvara hos en sjuk närstående (Mossberg-Sand 2002). 

 

2.3 Tidigare studier 

Statistiska centralbyrån har gjort en undersökning som visade att 20 % anhöriga vårdar ensamma 

sina äldre och har ett stort vårdbehov som är 65 år eller äldre. Ungefär 35 % får vård av både 

anhöriga och kommunen. Sammanlagt finns det 60 000 anhörigvårdare i Sverige som antingen 

själva eller delvis har ett stort vårdansvar för sin anhörige (Röda korsets tidning, 2006). 

 

Det har gjorts en avhandling som heter Informal caregiving at old age. Äldre som vårdar sina 

anhöriga utför uppgifter som hjälp med mat, hygien och dagliga aktiviteter. Men de har fler 

uppgifter än så, tillexempel att ständigt vara till hands om något skulle hända och de måste 

anpassa sitt liv efter det. Ansvaret som anhörigvårdare är osynligt för omvärlden och de får inte 

någon uppskattning för det. Även den de vårdar kanske inte kan ge de den erkänslan heller. Det 

har gjorts en delstudie med 800 äldre anhörigvårdare och jämfört män och kvinnor där det visade 

sig att männen gav omsorg fler timmar per vecka, men ändå var mer nöjda med uppgiften som 

anhörigvårdare än kvinnorna som vårdade sina anhöriga. Männen menade att vårdandet hade 

breddat deras perspektiv och gjort att de hade växt som människor. En av orsakerna kan vara att 

männen har fått ett nytt ansvarsområde som känns viktigt för dem. Det kände även att de fick 

mycket beröm från omgivningen. Kvinnorna hade ofta varit hemmafruar och uppgiften att vårda 

var samma som tidigare och när de trodde de att de äntligen kunde pusta ut från vårdandet kändes 

det som en belastning att vårda igen (Kristensson-Ekwall, 2004). 

 

I en projektredovisning - ”kommuners och frivilliga organisationers stöd till anhöriga” står det 

om anhörigvårdarens erfarenheter och upplevelser av de olika stöd de har fått av kommunen. I 

studien framkommer det att många tackar nej till de insatser de har blivit beviljade. Bland dem 

som använder de insatser som de blivit beviljade finns det dem som är missnöjda med innehållet 

och utformningen av stödet. För att fler skall ta emot det stöd som finns, vill anhörigvårdarna att 

stödet skall fungera bra både för anhörigvårdaren och för den vårdade. Anhörigvårdarna vill att 

den vårdade skall ha det bra och bara då kan det erbjudna stödet verkligen fungera som en hjälp 

till avkoppling för anhörigvårdaren (Socialstyrelsen, 2000). 
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I relationen mellan maka och make kan olika känslor infinna sig när de ena blir sjuk, tillexempel 

en stor sorgsenhet och ledsnad över situationen. Den friske kan känna en stor besvikelse över att 

man inte kan göra de saker som man hade tänkt göra när man skulle gå i pension. Då skulle man 

göra alla de saker som man väntade med när man förvärvsarbetade, som man inte hade ork och 

tid till då. Många anhöriga känner att de har dåligt samvete fast de ställer upp så mycket de kan, 

och själva tycker de att de borde ställa upp mycket mer. Det psykiska trycket på anhöriga kan 

resultera i somatiska symtom som till exempel huvudvärk, magkatarr och nacksmärtor 

(Hanserkers, 1987). En förutsättning för att kommunerna skall anpassa utbudet av anhörigstöd är 

att kommunerna har en uppfattning av anhörigas levnadsförhållanden. Det kan man tillhandahålla 

sig genom att arbeta med uppsökande verksamhet. Då kan man hjälpa de anhöriga som är i behov 

av stöd och hjälp men som inte vågar ta det första steget till kontakt. På så sätt kan kommunerna 

hjälpa anhöriga i ett tidigt stadium innan de har slitit ut sig både fysiskt och psykiskt 

(Äldreuppdraget 98:1). 

 

I en rapport om kommunernas anhörigstöd 2005 från socialstyrelsen berättas det att andelen av 

kommunerna som arbetar med utveckling av anhörigstöd har sjunkit på två år från 90 % till 75 %. 

Stödformerna avlösning på korttidsboende, dagverksamhet och avlösning i hemmet fanns i 90 % 

av kommunerna. 2005 så var det bara kostnadsfritt för ett antal timmar i 50 % av kommunerna. 

Kommunerna tycker att de har god vetskap om anhörigas behov av hjälp vars närstående redan 

har insatser från kommunen, men att de har betydligt sämre kännedom om dem som inte har 

några insatser från kommunen. Den vanligaste stödformen för anhöriga är avlösning i hemmet 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

En ansenlig del av omsorgen för de äldre uträttas av anhöriga. Det är inte någon självklarhet att 

det är ett önskemål att ge och få vård av sina närstående. En eurobarometer har mätt att den 

övervägande delen av äldre svenskar (86 %) menade att kommuner och landsting skall stå för det 

växande behovet av omsorgen för äldre. En betydligt mindre andel, (8 %), ansåg att familjen 

skulle stå för mer. Till och med när man ställde frågan, vem man personligen ville skulle ta hand 

ens vård och omsorg, ville många att det skulle vara landsting och kommunerna som skulle stå 

för det. När frågan ställdes till dem som tog emot hjälp, ville majoriteten ha stöd från den 

offentliga omsorgen. De människor som gav hjälp menade att de skulle själva föredra att ta emot 

omsorg och vård av den offentliga omsorgen (Andersson & Johansson, 1996). Andersson och 
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Johansson kommenterar eurobarometerns och Ädel-Ulf studiens resultat och tycker att det tyder 

på att den dels begränsade valmöjligheterna för omsorg i vården och att många anhöriga får dra 

ett stort lass för den anhöriges hjälpbehov. Även om man som hjälpbehövande och hjälpgivare 

vill ha hjälp av den offentliga omsorgen tycks man sakna den möjligheten. Ju mer insatser man 

får från anhöriga desto mindre hjälp för man från den offentliga omsorgen (Anderson & 

Johansson 1996, se Winqvist 1999, s. 50). 

 

Var femte sjukhussäng har avvecklats under åren. Under tiden har man utökat hemsjukvården 

som förutsätter att det finns en anhörig som kan ta huvudansvaret för den vårdbehövande. En 

förskjutning har skett som ger ett ökat ansvar för de anhöriga och det sägs att det är en taktik från 

kommunen. Avsikten var att man skulle ersätta de minskade platserna inom institutionsvården 

med vård och service i hemmen, men det har inte gått i samma takt som ökningen av behoven. 

De som prioriterades var de äldre som verkligen var i behov av vård och omsorg. Men de som 

hade haft enstakar timmar av hjälp i veckan blev utan sin hjälp. Det medför ett ökat ansvar för de 

anhöriga. I början av 90-talet visar studier att anhöriga stod för två tredjedelar av omsorgen för 

äldre som bodde hemma. På grund av minskade samhällsresurser förväntas anhöriga att ta ett 

större ansvar i takt med ökade behov av omsorg (Äldreuppdraget 98:1). 

 

Invånarna i Sverige gör en stor del av det oavlönade arbetet för sina medmänniskor i föreningsliv, 

informellt hjälparbete för familjen men även för släkt och vänner. Jeppsson-Grassman (1993) har 

gjort undersökningar tillsammans med en annan forskare på riksnivå, som visar att svenskarnas 

intresse för informellt hjälparbete för sin medmänniska ligger på samma nivå som i Europa 

(Jeppsson- Grassman 1993 se Jeppsson-Grassman 2001, s. 65). 

 

I artikeln ”Shared care, elder and family member skills used to manage burden” i journal of 

Advanced Nursing (Glendinning, 2005) har det gjorts en litteraturstudie om informell omsorg. 

Där det står att familjemedlemmar kanske ser sig själva som primära föräldrar, make/maka, 

vänner eller några andra relationer. I några av dessa förhållanden ter det sig naturligt att vårda 

varandra, för det är naturligt att tillhöra en familj som har ömsesidig oro för medlemmarna i 

familjen. Men för andra kanske det inte stämmer in på. Hur villig man är att ge stöd och vård i 

nuet beror på hur den gamla relationen såg ut, om den var positiv eller negativ (Glendinning, 

2005). Forskare har funnit att omsorgsgivandet kan vara välgörande för en familj. I en 
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longitudinell studie av Beach et al (2000) betonas att den hjälp och det stöd som ges av en 

familjemedlem till en äldre, resulterar i minskad oro och depressioner för familjemedlemmar 

förutsatt att det inte är något känslomässigt eller psykologiskt som sliter på familjemedlemmarna. 

Forskarna föreslog att de familjemedlemmar som gav stöd till sina äldre, klarade bättre av en 

potentiell slitning och börda och att deras psykologiska välmående ökade (Glendinning, 2005). 

 

2.3.1 Bundenhet 

I en rapport av Mauritszon beskrivs det hur det är att vara anställd anhörigvårdare. Relationen 

kan upplevas både negativ och positiv. Att vara anhörigvårdare innebär många gånger att en stor 

utsatthet, en bundenhet och oro för den vårdande. En oro över vad som kan komma att hända med 

den vårdande och hur den fortsatta utvecklingen av sjukdomen kommer att framskrida. Men även 

en oro över sig själv, vad som skulle kunna hända om man själv skulle bli sjuk. Bundenheten gör 

att det upplevs att man ständigt måste vara till hands. Ett flertal intervjupersoner har kommit 

överens med den de vårdar att bryta bundenheten med någon form av avlastning eller avlösning. 

Det finns olika anledningar till varför man har valt att bli anhörigvårdare. En av orsakerna är att 

man vill bevara sin anhöriges integritet och inte ta emot hjälp av hemtjänsten utan klara av det 

inom familjen. Andra kan vara att man känner en plikt att vårda och att man vill ge vård och 

omsorg på grund av den kärlek man känner för den anhörige. Det finns både positiva och 

negativa saker som utmärker anhörigvårdarens arbete. En positiv sak kan vara en känsla av 

oumbärlighet som man kan känna när man vårdar en anhörig, det kan ge livet ett nytt och viktigt 

perspektiv. Även bundenheten kan vara positiv då den kan ses som en del av ett omsorgsfullt 

förhållningssätt (Blekinge FOU-enhet Rapport 1992:3). 

 

2.3.2 Lön/Tvång  

Tidigare studier visar att anhörigvårdare inte gärna ber om hjälp. Detta beror på att deras situation 

är så påfrestande att de inte orkar söka hjälp eller ta hänsyn till sina egna behov av stöd. En studie 

av anställda anhörigvårdare har visat att 24 % av anhörigvårdarna anser att de behöver mer hjälp. 

De flesta i studien är tacksamma och nöjda med den hjälp de har från samhället. De som är 

anställda anhörigvårdare ser lönen som en viktig hjälp och har ibland svårt att kräva något mer. 

Flera orsaker finns till att anhörigvårdare inte alltid ber om hjälp, en av dem är att hjälpen inte 

fungerar på ett tillfredsställande sätt. Flera anhörigvårdare har också erfarenhet av att 

vårdpersonal kräver att anhörigvårdaren ska hjälpa till med vården av den sjuke. Andra 
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anledningar är att det saknas lämpliga alternativ, och för anställda anhörigvårdare är ekonomin 

ibland en anledning att inte be om hjälp, då hjälpen kostar pengar och lönen går förlorad när 

någon annan vårdar den sjuke. Anhörigvårdarna tycks känna uppskattning av att de blir anställda 

anhörigvårdare och erhåller lön. Men det behövs mer hjälp, i form av praktisk hjälp, såsom 

dagvård och avlösning. De anhörigvårdare som får insatser från kommunen upplever sig mindre 

bundna. Med den förutsättningen att hjälpen fungerar. Man måste uppmärksamma att behoven 

kan vara mycket större än vad som ses. En förklaring till varför inte fler uppger att de behöver 

hjälp, är att hjälpen inte alltid erbjuds utan man måste ansöka om den. Det är angeläget att 

framhäva att cirka 5 % av anhörigvårdarna verkar känna ett påtvingat åtagande att ge vård 

(Mossberg - Sand, 2002). De har fått kommentarer från personal inom vården att de tycker att de 

ska vårda sin make i hemmet. Budskapet har ibland varit att en god hustru vårdar sin make i 

hemmet. Anhörigvårdare har även upplevt att omgivningen tyckte det var självklart att de skulle 

ta ett vårdansvar, oavsett kunskaper i sjukvård eller annan anställning som upptog deras tid 

(Mossberg - Sand, 2000). 

  

3 Teoretiska utgångspunkter 
3.1 Val av teoretiska utgångspunkter 
Här följer en förklaring av rollteorin och coping. Rollteorin valde vi på grund av att vi tror att det 

är en viss situation och roll man har som anhörigvårdare, och med den följer olika förväntningar. 

Vi tror även att den kan hjälpa oss att förstå varför någon väljer att bli anhörigvårdare. 

Copingteorier tror vi kan hjälpa oss när vi undersöker och söker förståelse för hur anhörigvårdare 

upplever sin situation.  

 
3.2 Rollteori 

Rollterorins grundare är Erving Goffman. Begreppet rollteori är lånat från teaterns värld och 

handlar om att vårt liv kan liknas vid olika tilldelade roller som vi spelar (Svensson, 1992). Enligt 

Goffman anpassar vi oss till ”publikens” förväntningar på de roller vi spelar och uppvisar det 

beteende vi önskar att de ska förknippa med oss och vår roll. I den ”bakre regionen” bakom 

scenen, förbereds framträdandet, och i den ”främre regionen” på scenen, äger framträdandet rum. 

På varje yrke till exempel finns en förväntning från omgivningen hur man ska uppträda och detta 

försöker varje människa leva upp till. Individens framträdande tenderar alltså att införliva och 

exemplifiera omgivningens förväntningar. Vi kan betrakta det som en förnyelse och bekräftelse 
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av samhällets moraliska värderingar. En individ visar upp en fasad för att det ger honom 

möjlighet att framställa sig själv som han helst skulle vilja synas och därför att hans uppträdande 

kan bli till nytta i ett större sammanhang. I vårt samhälle betraktas den roll man gestaltar och ens 

jag som ganska identiska. Om en individ ska kunna nå upp till idealnormen för rollen, måste 

hon/han dölja eller avstå från handlingar som är oförenliga med de normerna. Goffman säger att 

uppfattningen om att vi gör framträdande inför varandra inte är ny, men man kan göra sig en 

uppfattning om individens personlighet utifrån det sätt vi arrangerar våra framträdande i 

samhället. Tanken att hela välden är en teaterscen har sina begränsningar och ska inte tas på för 

stort allvar.  Det är bara en modell, en byggnadsställning, som kan ge förståelse för människors 

beteende (Goffman, 1998). Förutom yrket finns även roller som könsrollen och den roll man har i 

sin familj, barn, förälder, maka/make till exempel. Alla människor har flera olika roller som de 

spelar genom livet. (Tornstam, 2005)  

 

3.2.1 Rollkonflikt 

Det finns olika typer av rollkonflikter. En typ är den inre rollkonflikten, när omgivningens 

förväntningar på rollen inte stämmer överens med hur man själv vill vara. En annan typ av 

rollkonflikt är när förväntningarna på en persons olika roller krockar och är oförenliga. Exempel 

på en sådan rollkonflikt är när yrkesrollen kräver att man ska arbeta övertid medan familjen 

förväntar sig att man ska vara hemma. Ombytta roller, kan också förekomma, när till exempel 

föräldrar blir gamla så att barnen får bli deras föräldrar och föräldrarna barn. De förväntningar 

som finns på rollerna kan variera vad det gäller förväntningarnas styrka från omgivningen 

(Tornstam, 2005).  

 

3.3 Coping 

Cope är ett engelskt ord som definieras i Nordstedts engelska ordbok (1997) som klara/stå pall. 

Två forskare som har skrivit mycket om Coping är Antonovsky och Lazarus. Coping handlar om 

hur människor hanterar stress, eller hur de gör för att hålla stressen under kontroll. 

 

3.3.1 Copingteori utifrån Antonovskys perspektiv 

Antonovsky fokuserar på salutogent tänkande, ”vad predicerar ett gynnsamt resultat”? Fokus 

läggs på vad som föregår en god hälsa istället för vad som föregår ohälsa. En viss stress kan ha en 

positiv inverkan på livet, och stärka ens försvar, om man kan kontrollera den. Ett salutogent 
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tänkande inriktar sig på vad som gör att vissa blir förblir friska istället för vad som gör att vissa 

blir sjuka. Motsatsen kallas patogenetiskt synsätt, där ses alla stressorer som riskfaktorer till 

sjukdom som man på olika sätt kan begränsa. Antonovsky har en modell som kallas KASAM- 

känsla av sammanhang, som ett mått på hälsa, förutsättningarna för att bibehålla god hälsa och 

även att bli friskare. KASAM består av tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet.  

1 Begriplighet handlar om man upplever stimuli, ovälkomna som välkomna, inifrån och 

utifrån, som förnuftsmässigt gripbara, tydliga, sammanhängande och strukturerade snarare 

än kaotiska, slumpmässiga, oväntade och oförklarliga.  En människa med hög känsla av 

begriplighet förväntar sig att framtida stimuli också kommer att gå att ordna och förklara 

och ibland förutsäga. Det handlar inte om att tro att allt ”ordnar sig”, utan betoningen 

ligger på att ha en stabil förmåga att bedöma verkligheten. Den som har en låg 

begriplighet tror kanske sig vara förföljd av en olycksfågel, istället för att inse att 

verkligheten och framtiden kommer att utveckla sig så bra som man rimligen kan förvänta 

sig. 

2 Hanterbarhet handlar om att man kan möta kraven som ställs på en med de resurser man 

har till sitt förfogande. Det man har till sitt förfogande är sådant man kan lita på att vet att 

man kan räkna med. Hanterbarhet hänger även ihop med begriplighet, om man finner 

situationer begripliga har man lättare för att hantera dem. Förstår man inte vad som 

händer, vet man inte hur man ska hantera situationen heller. 

3 Meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning livet har en känslomässig innebörd, och att 

kraven och problemen som livet ger, är värda att lägga engagemang och energi på. De 

med hög meningsfullhet har områden i livet som är känslomässigt viktiga, som de lägger 

mycket engagemang på. De med låg meningsfullhet har få saker i livet som betyder 

mycket för dem. De kanske bara har ett eller två viktiga livsområden. Och de livsområden 

kanske bara lägger ovälkomna krav på dem, som de hellre hade varit utan. (Antonovsky 

1991) 

 

3.3.2 Copingteori utifrån Lazarus perspektiv 

Folkman och Lazarus har föreslagit två huvudkategorier av copingstilar; känslofokuserad och 

problemfokuserad. Den problemfokuserade inriktar sig på att satsa på att ändra på saker, 

konfrontera problemet och göra något åt det. Den känslofokuserade copingen undflyr problemet 
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med tankar och handlingar som lättar på stressens inverkan. Det kan till exempel vara att skämta 

bort problemet, ta lugnande preparat eller på andra sätt skapa distans till problemen. Alla har vi 

en komplex uppsättning av problemfokuserade och känslofokuserade copingstilar för att 

bemästra olika stressituationer. En fråga som ofta uppkommer är om vissa copingstilar är mer 

effektiva än andra. För att svara på detta måste man se till flera aspekter. Även den 

känslofokuserade copingen kan vara bra i vissa situationer. Det som fungerar bra i en situation 

kan vara förödande i en annan. (Monat & Lazarus 1991, s. 6) Det vanligaste sättet för människor 

att hantera stress är undvikande coping. Semester, hobbys, avslappning och träning är saker som 

faller i denna kategori, som åsyftar att komma bort från problemet och känslorna. En annan grupp 

är de som flyr problemen genom önsketänkande, rökning, använda alkohol eller att sova. Den 

problemfokuserade metoden är att konfrontera, kämpa för olika saker, försöka få någon att inse 

något, eller ändra sig, eller göra upp planer och fundera ut några olika sätt att lösa problemet på. 

Om detta fungerar eller ej beror på om det finns någon tillfredsställande lösning på problemet. 

Detta vore ju idealet. Men många stressande situationer i verkliga livet är inte riktigt så enkla. 

Ibland finns ingen lösning alls, och ibland finns bara en delvis tillfredsställande lösning. Att 

använda den problemfokuserade modellen då skapar bara frustration och ilska. Ju mindre effektiv 

en strategi är, ju större är sannolikheten att personen tvingas byta copingstil, eller mixa olika 

stilar. (Folkman & Lazarus, se Monat & Lazarus 1991, ss. 215, 219, 225, 226) Frustration uppstår 

vid stark stress och påfrestningar i livet som vi inte kan bemästra. Den uppstår när vi inte kan upp 

till våra mål. Sjukdom är ett exempel på en sådan sak som blockerar våra mål. Den 

problemfokuserade copingen kan då innebära att man trotsar sin sjukdom och ändå 

självförverkligar sig. Den känslofokuserade copingstilen en innebär att man resonerar bort sina 

mål, eller förändrar målet så att det går att uppfylla ändå. Om alla copingstilar har utnyttjats och 

frustrationen ändå kvarstår, går det till en viss gräns (som är olika för olika människor) tills olika 

symtom yttrar sig. Ett symtom kan vara att man får svårt att sova. Andra är nedstämdhet, 

gråtattacker, depression, psykiska problem eller psykosomatiska störningar. Att fly in i en 

sjukroll, eller att skapa ett starkt motstånd mot alla typer av förändringar är olika 

copingstrategier. Det vanligaste symtomet på övermäktig frustration är dock aggressivitet. Detta 

är en utåtagerande copingstil som är jobbig för omgivningen. Den andra varianten ”locket på”, då 

man löser problemen inuti sig själv, medför allvarligare konsekvenser för individen i form av 

psykiska störningar och psykosomatiska sjukdomar (Tornstam 2005). 
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4 Metod  
Studien innefattade tre moment i kommunerna, 

1. Inhämtande av information om anhörigstödet  

2. Tio kvalitativa intervjuer 

3. Distribuering av enkäter  

Vi använde oss av både kvalitativ och kvantitativ metod. Att använda sig av olika metoder för att 

insamla data i en och samma studie kallas metodtriangulering. Anledningen till att vi valde 

triangulering är att det förstärker resultatets reliabilitet och inre validitet. Reliabilitet handlar om i 

vilken utsträckning undersökningen kommer att ge samma resultat om den upprepas. Den inre 

validiteten gäller frågan om ens resultat stämmer överens med verkligheten, och om man mäter 

det man tror sig mäta (Merriam, 1994). Kvantitativa undersökningar ger svar på frågorna ”hur 

mycket” och ”hur många”, och frågorna är alltid numeriska (Hartman, 2004). Ordet ”kvantitet” 

beskrivs i Nordstedts svenska ordbok 2001 som räknemässig eller beskrivbar mängd. Den 

kvantitativa delen av studien, enkätundersökningen, innehåller ingen hypotesprövning utan är 

endast deskriptiv (beskrivande). Vi gjorde även tio kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 

undersökningar söker att nå förståelse för en individs livsvärld, eller en grupp individers livsvärld 

(Hartman, 2004). Intervjuerna spelades in på band. Enligt Kvale är bandinspelning det vanligaste 

sättet att registrera intervjuer idag. Då kan intervjuaren koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 

intervjun (Kvale, 1997). Det empiriska materialet blir även utförligare då man har en exakt 

nedskrivning av intervjun vid bandinspelning. Risken minskar att man missar något och det blir 

enkelt att hitta citat vid bearbetningen. Vid intervjuerna använde vi oss av en halvstrukturerad 

intervjuguide (bilaga 1). Informationsbrev (bilaga 2) delades ut till intervjupersonerna och 

skriftligt samtycke (bilaga 3) inhämtades.  

 

4.1 Tillvägagångssätt vid utdelning och insamling av enkäterna 

Enkäterna (bilaga 4) delades ut via personalgrupper inom hemtjänst, daglig verksamhet, 

frivilligorganisationer, anhörigvårdsträffar, biståndshandläggare, anhörigkonsulenter och på våra 

intervjuer. Av biståndshandläggare, frivilligorganisationer och anhörigkonsulenter skickades 

enkäterna ut via post. I personalgrupperna lämnades de vid hembesök och när anhöriga kom till 

daglig verksamhet. Informationsbrevet var inte tillräckligt utförligt för de enkäter som andra 

lämnade vidare, så vi tillade ett minibrev (bilaga 5) som beskrev vem som var anhörigvårdare i 

vår studie och var de kunde lämna enkäterna. Informationen på minibrevet fick ändras så den 
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passade kommunen och situationen. Till enkäterna medföljde ett informationsbrev (bilaga 6) och 

informationsbrev delades även ut till vissa personalgrupper (bilaga 7) som skulle ge enkäten 

vidare. Ofrankerade svarskuvert benämndes ”enkätundersökning”, och hämtades personligen hos 

anhörigkonsulenten och personalgrupper på överenskommet datum. På anhörigvårdsträffarna 

lämnade och samlade forskaren personligen in enkäterna. Frankerade svarskuvert var adresserade 

till forskarna.  

 

4.2 Bearbetning och analys av enkäterna 

Enkäterna presenterades efter utvalda variabler i korstabeller, diagram och även i beskrivande 

text. Materialet kodades och bearbetades med hjälp av programmet SPSS. Enkätsvaren från de 

olika kommunerna sammanställdes i ett resultat. Vid presentationen i diagram och i korstabeller 

ställdes frågorna ibland mot variabeln kön, om vi kunde se en betydande skillnad mellan könen. 

Annars presenteras frågorna med könen sammanlagda. 

 

4.3 Tillvägagångssätt med intervjuerna och rekrytering av intervjupersoner 

Sju intervjupersoner rekryterades via anhörigkonsulenter, en via en frivilligorganisation, en 

genom en vän och en via en biståndshandläggare. Personerna ringde upp och frågade om de ville 

vara med i en intervju och om adress och telefonnummer kunde lämnas ut till forskaren. När 

forskaren fick namnet ringde forskaren och bokade en tid för intervjun. Intervjupersonerna fick 

själva välja tid och plats för intervjun. Samtliga anhörigvårdare ville att intervjuerna skulle 

utföras i deras hem. När forskarna kom till intervjuerna frågade vi om de accepterade att vara 

med i studien och sedan bad vi dem fylla i samtyckesblanketten. Samtyckesblanketten är ett 

skriftligt avtal om att intervjuaren samtycker till att medverka i intervjun och till användningen av 

intervjun (Kvale, 1997). Forskaren frågade då även om det gick bra att spela in intervjuerna på 

band. Samtliga intervjupersoner accepterade detta. Intervjuerna tog mellan en och två timmar.  

 

4.4 Bearbetning och analys av intervjuerna 

Vi skrev ner intervjuerna ordagrant samma dag eller dagen efter vi varit på intervjun. 

Materialet sållades sedan på orelevant information, och information som inte hade anknytning till 

våra frågeställningar. Personerna gavs fiktiva namn och information ändrades för att dölja 

identiteterna. Känslig information som kunde avslöja identiteten togs helt bort. Vid nedskrivning 

av intervjuerna sammanställde vi dem under kategorier och varvade texten med citat där de 
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passade in. Detta sätt förespråkas av Kvale. Citaten ska balanseras med text och dessa ska vara 

lika fördelade (1997, s. 240). När all insamling var färdig analyserade vi intervjuerna mot tidigare 

studier och våra teorier. 

 

4.5 Urval 

Våra urval är alla ett icke- sannolikhetsurval. Det innebär att alla kommuner och informanter inte 

har haft samma sannolikhet att vara med i vår studie (Hartman, 2004). 

 

4.5.1 Urval av kommunerna 

I vår studie ingår tre kommuner i Skåne; en liten kommun, kommun 1, en medelstor kommun, 

kommun 2 och en stor kommun, kommun 3. Vi valde att undersöka anhörigvårdare i tre olika 

kommuner för att det var praktiskt för oss då vi var tre forskare och kunde ansvara för var sin 

kommun. Valet av kommuner var ett bekvämlighetsurval/tillfällighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att man väljer de personer som finns tillgängliga och inom räckhåll. 

Fördelarna är att det är enkelt och bekvämt. Det är också användbart när tiden är begränsad, som 

den var i vårt fall (Hartman, 2004). Vi vände vi oss till några stora och små kommuner i Skåne 

som hade en anhörigkonsulent för att undersöka intresset. Telefonnummer och e-mailadresser 

hittade vi på internet. Anhörigkonsulenterna informerades om syftet med studien och tillfrågades 

om dem ville vara med i studien. Vi kontaktade sammanlagt tio kommuner. De som först tackade 

ja fick vara med. 

 

4.5.2 Urval av informanter 

Urvalet av intervjupersoner var ett tillfällighetsurval då de som vi hade kontakt med i 

kommunerna kontaktade dem och tillfrågade dem om dem ville vara med i en intervju. För 

enkäterna blev urvalet även ett tillfällighetsurval där de personer som kom till anhörigträffar eller 

lämnade sina anhöriga på växelvård eller dagverksamhet fick en enkät tilldelad. De som fick 

enkäter hemskickade var ett tillfällighetsurval då de ingick i en biståndsbedömares område, fick 

hemtjänst av en viss hemtjänstgrupp eller fanns i ett register hos anhörigkonsulenten.  
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4.6 Bortfallsanalys 

Sammanlagt delades 99 antal enkäter ut, 51 enkäter samlades in. I kommun 1 samlades 16 

enkäter in, i kommun 2, 25 stycken och i kommun 3 tio stycken. Bortfallet i enkätstudien var 

cirka 50 %. Vi tror att detta kan har berott på vissa av enkäterna inte hade frankerade svarskuvert. 

En annan anledning kan ha varit att de som var äldre hade svårt att se texten på enkäten som var 

liten. Enkäten kan ha varit svårförstådd, på grund av att de olika svarsalternativen var för många. 

Bortfallet kan även ha berott på att mottagaren av enkäten inte var anhörigvårdare enligt vår 

benämning. Vi förstod efter ett telefonsamtal från en respondent att detta inträffat trots noggrann 

information till dem som delat ut enkäterna. Att överlämna uppgiften till någon annan att dela ut 

enkäterna var inget vi hade tänkt från början. Vi fick ta de vägar som var möjliga då två av 

kommunerna inte hade några lämpliga anhörigvårdsträffar. På grund av sekretessen kunde vi inte 

få tillgång till adresser för att skicka ut påminnelser till respondenterna. 

 

4.7 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Det som stärker vår tillförlitlighet är vår metodtriangulering, användandet av både kvalitativ och 

kvantitativ metod. Tillförlitlighet handlar om att man ska kunna göra om studien och få fram 

liknade resultat. Tillförlitlighet handlar även om att man mäter det man avsett att mäta. När det 

gäller våra enkäter är tillförlitligheten inte så stor på grund av att urvalet inte är slumpmässigt. 

Generaliserbarhet handlar om ifall resultaten går att generalisera, föra över, till en större grupp. I 

vår enkätstudie kan resultaten inte generaliseras på grund av att urvalet inte är ett 

sannolikhetsurval. 

 

4.8 Etiska reflektioner  

Etiska reflektioner beaktades genom de fyra forskningsetiska kraven. Detta tillgodosågs genom 

ett informationsbrev som delades ut tillsammans med enkäterna, alternativt skickades i förväg till 

intervjupersonerna. Informationsbrevet presenterade forskarna, studiens syfte, tillvägagångssättet 

och nyttan med studien. Den berättade också att deltagandet var frivilligt och att materialet 

behandlades konfidentiellt och bara skulle användas till denna studie. Enkäterna blev 

konfidentiella då svarskuvert skulle klistras igen. Till de etiska reflektionerna vi gjort hör känslan 

av att bli utvärderad, som kan infinna sig i kommunerna. Även känslan av att bli jämförd med 

någon annan kommun kan upplevas som negativt. Därför har vi valt att inte skriva ut namnen på 

de olika kommunerna utan gett dem var sin siffra i studien. Vi tycker de positiva konsekvenserna 
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överväger de negativa i studien då anhörigvårdarnas behov blir belysta. Vid en intervju upplevde 

forskaren att starka känslor rördes upp, som forskaren lämnade utan uppföljning.  

Vid nedskrivning av intervjuer har namn ändrats och även annat har ändrats för att dölja de rätta 

identiteterna. Kassettbanden med de inspelade intervjuerna förvarades inlåsta. 

 

5 Metoddiskussion 
5.1 Diskussion kring enkäterna 

Vi ville med vår studie undersöka och få förståelse för anhörigvårdares behov och deras 

upplevelser av de insatser och det stöd som kommunen erbjuder dem. Vi tycker enkäterna gav 

oss en större bredd i vår studie och blev ett bra komplement till våra intervjuer i sökandet på 

svaren på frågeställningarna. Enkätundersökningen belastade oss dock mer ekonomiskt än vi 

hade tänkt från början. Vi har förstått att enkäten var svårförstådd att fylla i för anhörigvårdarna. 

De visste inte om enkäten syftade på dem själva eller de som fick vården. En fråga på slutet tror 

vi att de i rena farten kryssade ”instämmer helt” på utan att de egentligen menade det. Frågan var 

ställd så att ”instämmer inte alls” var det mest positiva alternativet. Det hade varit intressant att 

ha med någon mer fråga om anhörigvårdarens upplevelser om sin egen roll som anhörigvårdare.  

 

5.2 Diskussion kring intervjuerna 

Vår halvstrukturerade intervjuguide gav oss uttömmande svar från intervjupersonerna. Att spela 

in intervjuerna på band var väldigt bra och underlättade mycket för oss i uppsatsarbetet. Under 

intervjun kunde vi slappna av och koncentrera oss på det mellanmänskliga samspelet. Det var 

enkelt att hitta citat till redovisningen och vi upptäckte ännu mer av innehållet i intervjun när vi 

lyssnade på bandet. Det som var besvärligt med bandupptagningen var att några av 

intervjupersonerna pratade mycket tyst och det var tidskrävande att lyssna och skriva ner 

intervjun. I en av intervjuerna blev intervjupersonen besvärad av bandspelaren och där startade 

intervjun när bandspelaren stängts av. De andra intervjupersonerna verkade inte besväras av 

bandspelaren. Intervjuguiden ändrades något efter två utförda intervjuer, för att få de 

efterkommande intervjuerna något mer utförliga. Att informationsbrevet i några fall skickades i 

förväg kan ha minskat eventuell nervositet kring intervjun. Men det kan även ha gjort att 

personerna förberedde sig så att svaren inte blev spontana. 
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5.3 Diskussion kring vårt urval 

Vi hade önskat att urvalet vid utdelning av enkäter och rekrytering av intervjupersoner hade skett 

slumpmässigt. Att anhörigkonsulenter, biståndshandläggare, frivilligorganisationer och vänner 

rekryterade intervjupersoner, kanske gjorde att respondenterna kände sig pressade att säga ja till 

intervjuerna. Relationen med personen ifråga kan ha spelat roll. Detta är ingenting vi har kunnat 

påverka då vi har varit tvungna att gå igenom andra personer på grund av sekretessen.  

Våra urval var alla tillfällighetsurval. Vid ett tillfällighetsurval kan man aldrig veta om urvalet 

varit representativt. Risken är stor att det inte är det. De rekryterade intervjupersonerna kan ha 

gemensamma drag och då får man inte med den variation av personligheter och åsikter som finns 

i populationen (Hartman, 2007). I vårt fall kan det ha varit så att de till exempel var 

samarbetsvilliga, pratglada eller hade en viss inställning till insatserna.  Trots bristerna i studien 

tycker vi att vi har fått svar på våra frågeställningar och syftet genom våra metoder. 

 

5.4 Problem med vår definition av anhörigvårdare 

I efterhand kan vi tycka att avgränsningarna vi gjorde i början försvårade en del av vår 

enkätutdelning och rekrytering av intervjupersoner. På en anhörigvårdsträff var endast en av åtta 

anhörigvårdare i vår bemärkelse med insatser från kommunen. De andra var änkor eller så hade 

deras äkta hälft flyttat till särskilt boende. De fortsatte att gå till anhörigvårdsgruppen men var ju 

inte anhörigvårdare i vår bemärkelse. Samma problem stötte vi på i frivilligorganisationerna, 

någon som lovade att dela ut tio enkäter, kunde bara dela ut två när inga änkor eller de med sin 

partner på särskilt boende kunde tas med i undersökningen. Gränsdragningen var väldigt svår, var 

skulle vi placera den som hade sin partner på växelvård två veckor i månaden? En av våra 

intervjupersoner hade en sådan situation. Hon hade även hjälp av hemtjänst när maken var 

hemma. Det var också svårt att begränsa sig till de med insatser från kommunen, många 

anhörigvårdare hade inte några insatser. Resultatet blev att inte så många kunde vara med i 

studien.  
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6 Resultat 
6.1 Anhörigstödet i de olika kommunerna 

Kommun 1 har en anhörigkonsulent som är anställd på heltid. Hon erbjuder rådgivning, stöd och 

information till anhörigvårdare tillsammans med en kurator. Det finns ännu ingen av 

socialnämnden fastställd arbetsbeskrivning för anhörigkonsulenten. Kommunen har precis startat 

ett projekt där dem bland annat ska undersöka, hur dem ska hitta de vårdare som inte har några 

insatser från kommunen och vårdar i hemmet. 

Kommun 2 har en anhörigkonsulent anställd på heltid, kommun 3 har en på deltid.  

I kommun 2 är dennes uppgift att;  

1 Informera om anhörigvårdarnas situation och behov på alla områden i samhället och att  

arbeta för att alla kommuninvånare ska känna till anhörigstödet som finns i kommunen 

2 Få den som arbetar i det tysta att komma fram och bejaka sin roll som anhörigvårdare 

3 Ha telefonsamtal med och göra hembesök för att ha stödsamtal med anhörigvårdare 

4 Uppmuntra anhörigvårdarna till att söka och ta emot hjälp och se till sitt eget välmående 

I kommun 3 är dennes uppgift att; 

1 Utveckla och genomföra hållbara och lättillgängliga former för att stödja anhörigvårdare 

och att stärka stödet till anhörigvårdare. Uppmuntra anhöriga att berätta om det är något 

stöd de saknar 

2 Utveckla 3 stycken av områdescentralerna till stöd för anhörigvårdare där de ska kunna 

fika, prata eller delta i någon aktivitet. Att jobba för att den som mottar vården skall 

kunna vara på områdescentralen under tiden 

3 Utforma anhörigstöd tillsammans med frivilligorganisationer, regionen och 

närståendekommittén.  

4 Upprätta en policy för anhörigstödet i kommunen.   
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6.1.1 Insatser i kommunerna efter biståndsbedömning 

1 Korttidsplats under en begränsad tid som avlösning för anhörigvårdaren, till exempel 

under semestern. Korttidsplatsen kan även vara en rehabilitering för en viss tid innan man 

flyttar hem efter en sjukhusvistelse. 

2 Avlösning i hemmet som utförs av hemtjänst. Insatsen ger anhörigvårdaren chans att 

komma ifrån vårduppgiften och utföra egna aktiviteter  

3 Trygghetslarm som dygnet runt är kopplat till hemtjänsten 

4 Hemtjänst - hjälp i hemmet med till exempel hygien, matdistribution och inköp 

5 Hemsjukvård - hembesök av sjukgymnast, sjuksköterska eller arbetsterapeut 

6 Avlösning i form av växelvård, vårdtagaren alternerar mellan att vårdas hemmet och på 

särskilt boende.  

7 Dagverksamhet - avlastning för anhörigvårdare som gör att de kan utföra ärenden, umgås 

med vänner, arbeta med mera. 

8 Träffar för anhörigvårdare där man kan dela med sig av sina känslor och erfarenheter. 

Träffarna skapar sociala relationer och ett avbrott från vardagen. Det som diskuteras kan 

vara upplevelsen av att vara anhörigvårdare, dina rättigheter och samhällets stöd och 

resurser. 

Skillnaderna i kommunerna är att kommun 3 erbjuder avlösning avgiftsfritt i hemmet 20 timmar i 

månaden, kommun 3, 10 timmar i månaden, och kommun 1, 12 timmar i månaden för att delta i 

utbildning eller anhöriggrupp, annars 16 timmar i månaden. Dagverksamheten är speciellt 

inriktad på demens i kommun 2 och 3. Kommun 3 har även dagvård för psykiskt långtidssjuka 

och en för personer med afasi (talsvårigheter).  

Anhörigvårdsträffarna är i kommun 2 uppdelad, en för anhörigvårdare till dementa, och en för 

övriga. Kommun 2 och 3 har utbildningar för anhörigvårdare.  

Kommun 1 skiljer sig genom att de har en fixarkille som hjälper de som är 65 år eller äldre med 

små sysslor till exempel byte av glödlampa. De erbjuder även 5 massagebehandlingar av 

utbildade massörer kostnadsfritt till anhörigvårdarna. De har utflykter för anhörigvårdare några 

gånger om året och en ”må bra dag” varje år där anhörigvårdare bara tänka på sig själv och 

uppleva något tillsammans med andra anhörigvårdare. År 2007 kommer det att bli två må bra 

dagar. Vid vårdplaneringen fick de även ett utförligt kompendium med information om insatser 

och stöd från kommunen.  

Kommun 2 skiljer sig genom att de har en tidskrift riktad till anhörigvårdare med reportage och 
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information blandat med kommuninformation. De har även ett anhörig och pensionärscenter med 

caféverksamhet som drivs helt ideellt av frivilliga, och informationsdagar om aktuell forskning. 

De har även frivilliga som erbjuder att vårda vårdtagaren under tiden då den anhörige är på 

anhörigträffen. 

Kommun 3 skiljer sig genom att ha områdescentraler som är en mötesplats och resurs för 

anhörigvårdare. De har även speciella anhörigträffar för alla anhöriga som har någon närstående 

på särskilt boende eller som får hemtjänst. Kontaktman i personalen erbjuds för den som har vård 

och omsorgsinsatser av kommunen. 

 

6.1.2 Ekonomiska ersättningar i de olika kommunerna 

Kommun 1 har inga ekonomiska ersättningar för anhörigvårdare. 

I kommun 2 finns inte anhörigbidrag men anställning av kommunen kan komma ifråga när 

hemtjänsten har svårt att verkställa beviljade insatser på grund av: 

• Kulturella krockar, exempelvis religion 

• Kommunikationsproblem, till exempel problem med språket 

• Särskilda behov, exempelvis särskilda medicinska behov 

Anhöriganställning innebär att man är anställd av kommunens omsorgsförvaltning och lön utgår 

med ingångslönen för outbildad hemtjänstpersonal. Omsorgstagaren debiteras för hemtjänst 

enligt kommunens gällande taxa.  

I kommun 3 finns anhörigbidrag och anställning av kommunen. Anställning från kommunen kan 

komma ifråga när man: 

• Har gemensamt hushåll 

• Har ett behov av vård på minst 17 timmar i veckan 

• Man får bara ha ett annat förvärvsarbete som uppgår tillsammans med 

anhöriganställningen till 100 % 

Anhörigbidraget söks av mottagaren av hjälpen och denne kan själv välja vem den vill ersätta för 

de hjälpinsatserna i hemmet. (Anhörigkonsulent kommun 2, intervju den 3 april 2007 och 

skriftligt material från denne, biståndshandläggare och två enhetschefer kommun 2, intervju den 

16 maj 2007). (Anhörigkonsulent i kommun 1, intervju den 23 April 2007 och skriftligt material 

från denne) (Internet, hemsida för kommun 3). 
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6.2 Redovisning av enkäterna 

De övergripande svaren i enkätundersökningen är till kommunens fördel. Övervägande var de 

nöjda med kommunens hjälp har fått information om de insatser som finns och upplever att de är 

beviljade de insatser som de behöver från kommunen. Det var bara en fråga som skilde sig från 

de övriga och den handlade om tid för intresse och hobbys. Många ansåg att de inte hade tid. Här 

nedanför presenteras enkätsvaren i frekvenstabeller och stolpdiagram. 

 

Fråga 1. Könsfördelning i studien 

Det var övervägande kvinnor som svarade på vår enkätstudie. 

Kvinnor Män Utelämnat Totalt 

37 13 1 51 

Fråga 2. Nationalitet 

Det var övervägande svenskar i vår enkätstudie. 

Svensk Utländsk Utelämnat Totalt 

45 4 2 51 

 

Fråga 3b. Vilka insatser har du från kommunen? 

Många hade kombinerade insatser från kommunen. Hemtjänst och kortidsboende/växelvård var 

den vanligaste insatserna. 
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Kommentarer under annat:  

• Trygghetslarm 

• Bostadsanpassning 

• Betalar själv vistelsen på XX 

• Arbetsterapi 

 

Fråga 4. Är du anställd i kommunen som anhörigvårdare? 

I vår studie var det färre män än kvinnor som var anställda anhörigvårdare. 

  Kvinna Man Utelämnad Totalt 

Ja 13 3 0 16 

Nej 24 10 1 35 

Totalt 37 13 1 51 

 

 

Fråga 5. Jag är nöjd med kommunens stöd/hjälp och Fråga 6. Jag har fått information om 

de insatser som kommunen erbjuder mig som anhörig. 

Flertalet anhörigvårdare i vår undersökning instämmer med att de är nöjda med kommunens 

stöd/hjälp. Det är dock fler som är nöjda med informationen än med kommunens stöd. 
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7. Jag har bett kommunen om det stöd och den hjälp jag önskar. 

Enligt vår enkätundersökning har de flesta bett om den hjälp de behöver, mer eller mindre. 
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Fråga 8. Jag upplever att vi är beviljade de insatser vi behöver från kommunen. 

Flertalet av de medverkande i vår enkätundersökning upplever att de har blivit beviljade de 

insatser de behöver. 
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Fråga 9. Jag har anledning till att tacka nej till avlastning om kommunen erbjuder mig 

sådan. I vår studie ser vi att männen oftare har anledning att tacka nej till avlastning jämfört med 

kvinnorna. 
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Fråga 10. Jag har möjlighet att ägna tid åt ett intresse eller en hobby. 

I vår undersökning ser vi en skillnad mellan könen. Männen har i högre grad tid för hobby 

verksamhet än kvinnorna. 
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Fråga 11. Vilken insats från kommunen har det största värdet för dig som anhörigvårdare? 

Svaren här varierade mellan alla olika varianter på insatser från kommunen. Flera svarade två 

alternativ. Det var svårt att finna en gemensam nämnare, men det mest förekommande svaret var 

hemtjänst. Därefter kom dagligverksamhet, avlösning i hemmet och på boende. Flera svarade att 

omtanken från personalen var det viktigaste och även att de hade blivit beviljade de insatser de 

behöver. Enstaka har svarat att anhörigträffarna och erhålla löneersättning har det största värdet 

för dem. Ett par stycken har svarat att social samvaro och kontakten med biståndshandläggaren är 

viktigast. 

 

Fråga 12. Vilken insats skulle du önska att kommunen erbjöd anhörigvårdare som inte 

erbjuds idag? 

Av svaret att bedöma kan vi se att vissa misstolkade denna fråga till att betyda vilka insatser de 

skulle vilja få beviljade från kommunen som de inte var beviljade idag. Anhörigvårdarna önskade 

till exempel mer ekonomisk ersättning och mer avlastning. De önskade även mindre omsättning 

och mindre stress hos hemtjänstpersonalen. Vi har valt att inte redovisa alla de svaren här då de 

inte är ett svar på vår fråga. Här kommer några exempel på anhörigvårdarnas önskemål: 

• Att själv kunna bestämma vem som ska vara avlösningshjälp, och att kunna få det 

spontant. 

• Aktivitet/ arrangemang en gång i veckan 

• Dagverksamhet centralt 

• Billigare boende 

• Fönsterputsning 

• Ändrade tider för dagverksamhet 

• Gruppboende för unga, medelålders som insjuknat i en neuro-muskulär åkomma.  

 

6.3 Redovisning av intervjuerna 

Vi kommer att redovisa vårt resultat från intervjuer under följande kategorier. Hur/varför blev jag 

anhörigvårdare, vilka/vilken insats har det största värdet för mig som anhörigvårdare, hur jag fick 

del av informationen om kommunens insatser, vad som är positivt/negativt för mig som 

anhörigvårdare, hur jag upplever stödet från kommunen har du möjlighet att kunna gå på 

träffar/aktiviteter och har du något annat att tillägga? Resultatet kommer att redovisas genom citat 

och berättande text om intervjuerna. Namnen på intervjupersonerna är fiktiva. 
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6.3.1 Hur/varför blev jag anhörigvårdare? 

För de flesta anhörigvårdarna vi intervjuade kände de, att det var en naturlig del för dem att ta 

hand om sin maka/make. Alla hade levt med sin maka/make i flera år innan sjukdomen kom in i 

bilden. Det har också framkommit att de har levt hela livet tillsammans och det kändes som en 

självklarhet att ta hand om sin maka/make när hon/han blev sjuk och behövde hjälp och stöd.  

 

Ingrid blev anhörigvårdare på grund av att hon fick bristande information från kommunen om att 

hon kunde ha fått hemtjänst och då inte behövt säga upp sig från sitt arbete. På frågan varför hon 

blev anhörigvårdare svarar hon ”Ja, det var som jag sa, på grund av bristande information”. 

  

Lisa blev anhörigvårdare för det var naturligt. 

”Ja, vi har varit gifta i 53 år, det var situationen som sådan, det fanns ingen annan möjlighet, 

och som sagt man sviker inte dom, och han vill ju att jag ska passa honom, han vill vara här.” 

  

 

Leila säger att det var makens sjukdomstillstånd som gjorde att hon blev anhörigvårdare. På 

vårdplaneringen på sjukhuset bestämdes det att han skulle få komma hem med bostadsanpassning 

och sjukgymnastik. Läkaren på sjukhuset ordnade växelvården, som hon önskade på ett visst 

boende, och det fick hon beviljat.  

”Det är väl det att vi har varit gifta i 57 år och det är roligt så länge vi kan vara tillsammans, det 

är väl det man tycker, och att man kan ha ett eget hem vad jag kan tycka. I och med att jag kan 

prata med honom”  

 

Rut blev anhörigvårdare till sin man, han har ingen demens och de för ett normalt samtal 

tillsammans, så det var svårt för henne att inte ta hand om honom nu när han blev sjuk. 

”Det är tufft, men det kunde ha varit värre.” 

 

Sven som levt med sin fru i många goda år tyckte att det var en självklarhet att ta hand om henne 

när hon blev sjuk. ”Att jag blev anhörigvårdare, det var ju på grund av att frugan blev sjuk (…) 

hon fick en stroke” 
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Astrid och hennes make hade pratat om situationen innan den uppstod, då de var friska och gjort 

en överenskommelse de båda emellan. Hon tycker att man skall hålla sina åtaganden man har 

gjort. ”Om jag blir sjuk, skicka mig inte på något ålderdomshem. Nej, sa han det gör jag inte. 

För jag tänker inte skicka dig på något ålderdomshem”.  

 

Marta upplever det att det kom smygande i samband med att hennes make blev sjukare och 

sjukare. Det kom med ganska långa intervaller emellan då han blev sjukare. Hon kände även att 

hon hade krav på sig själv att vårda sin sjuke make.  

”Ödet, ja, men det får man väl säga. Det bara kommer, du vet ingenting om vad som finns 

framöver, man tycker man har lite krav på sig själv, men jag skall klara det här, men till slut 

känns det jobbigt”. 

Viola och maken har varit gifta i många år och när maken blev sjuk och de hade vårdplanering på 

sjukhuset, så tyckte Viola att det gick ut på det resonemanget att det var hon som skulle vårda sin 

make hemma. ”Därför att jag fick hjälpa min make genom stroken”. 

 

6.3.2 Vilka/vilken insats har det största värdet för mig som anhörigvårdare?  

För de flesta anhörigvårdare vi intervjuade betydde insatserna väldigt mycket. Värdet för 

insatserna är väldigt individuellt för varje anhörigvårdare. Det var svårt för dem att specifikt säga 

vilken insats som var den mest värdefulla, utan hela helheten på insatserna var värdefullt. 

 

Ingrid tycker att avlösningen är det viktigast för henne. Hon har en anhörig som är anställd som 

avlösning och denna kan hon komma överens med när hon behöver hjälp. Ingrid har även sin 

man på daglig verksamhet. ”Det måste vara avlösningen för den är ju lite oftare än det andra ”. 

 

Leila som har hemtjänst och växelvård tycker inte att någon insats betyder mer än någon annan. 

Insatserna är mycket värdefulla och är det som gör att de kan vara tillsammans. Även 

bostadsanpassningen, träningsmaskinen och en elektrisk rullstol de fått från kommunen är 

mycket värdefulla för dem. ”Ja, det är ju växelvården (…) och hemtjänsten såklart. Det är ju 

fantastiskt att de kommer, de är ju så trevliga ju. 
 

Rut kom i kontakt med ett hemrehab-gäng som hon berömmer flera gånger om och tycker dem är 

något helt speciellt. ”Dom har ju berättat för mig hur jag ska gå tillväga, sen är man ju inte rent, 
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jag menar man får ju själv ta tag i saker också (…) det blir en ljusglimt i vardagen alltså”. 

 

Hemtjänsten är guld värda för Leif. Men hade hemtjänsten kunnat komma precis när man 

behöver det, hade det varit ännu bättre tillexempel vid toalett besök. Det är inte lätt varken för 

den som har behovet eller för hemtjänsten att pricka in rätt tid när behovet uppkommer.  

 ”Det är hemtjänsten, utan dem hade jag inte åkt hemifrån alls”. 

Marta menar att alla hennes makes insatser är betydelsefulla för henne. Utan dem hade hon inte 

kunnat vårda sin make hemma som hon gör nu.  ”Det är svårt att säga, egentligen har alla 

insatser stor betydelse, det har de. Den här växelvården är ju underbar. För att jag blir så trött, 

när man är i slutet av perioden”. 

Viola tycker att det är skönt att hemtjänsten kommer och hjälper mannen. För på senare tid har 

hon själv börjat få värk och har inte den styrkan längre som hon har haft. ”Det är min mans 

insats, de duschar en dag i veckan och bäddar sängen varje dag och klär honom. Den insatsen är 

skön för mig, så att jag slipper”.  

 

6.3.3 Hur jag fick information om insatserna från kommunen? 

En del fick information genom vårdplaneringen på sjukhuset och några fick det genom att själva 

söka informationen. 

 

Ingrid fick bristande information på vårdplaneringen på sjukhuset även på grund av att makens 

tillstånd var så osäkert. Ett år efter hemkomsten kom biståndshandläggaren på hembesök för 

uppföljning av beslut. Där informerades om daglig verksamhet som Ingrid inte kände till. Efter 

ett besök på den dagliga verksamheten blev det bestämt och beviljat. 

”Ja, för att när man bli anhörigvårdare som jag blev, alltså, var får man information? Alltså, 

man sätter ju sig (i en sits), man vet ju inte vad det är frågan om. Det är ju ingenting man tar 

reda på innan (…) det var ju inte aktuellt”  

”Jag fick aldrig någon information om att jag då inte hade behövt ta tjänstledigt och att man 

kunde få hemtjänst, det informationen fick inte jag. 

 

Lisa fick insatser när biståndsbedömaren kom på hembesök, själv tror hon att det var en kvinna 

längre ner på gatan som ringt till kommunen. ”Hon tjatade; ”ring nu till dem, ring nu”, och 

sådär, men det gjorde jag inte, så det är nog hon som har ringt och sagt nåt. 
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Sven fick till sig informationen på sjukhuset." Ni kan väl prova, så prova vi i en vecka (daglig 

verksamhet), de gick så bra så att jag sa, kan vi få två så är jag tacksam".  

Astrid fick sin information om kommunens insatser via vårdplaneringen på sjukhuset.  ”Ja, det 

var vid vårdplaneringen på sjukhuset när han låg där. Så det är där igenom”. Astrid tycker att 

kommunen borde informera om att det kan finnas möjlighet att få någon ersättning för vård man 

utför till sin anhörig. Eftersom hon vet att en av hennes väninnors vän för ersättning när den 

vårdar sin anhörig. Hon menar att skall det gälla för en skall det gälla för alla. ”Det (är det) enda 

jag reagerar emot. Att vi klarar oss utan den ersättningen. Men man kunde upplysa en om det, att 

man kunde få”. 

Marta hade kontakt med kommunen då hon själv behövde deras hjälp för egen del. Så hon kunde 

rutinerna för att få hjälp av kommunen. ”Så då sökte jag själv för min egen del först och sen så 

har det rullat vidare då min man blev sjuk”. 

 

 

6.3.4 Vad är positivt för mig som anhörigvårdare? 

De flesta tyckte att när man har levt hela livet tillsammans, även kunna få vara tillsammans när 

man blir sjuk och behöver hjälp. 

 

Lisa tycker det positiva är att maken är glad och lycklig när han får vara hemma. Det är därför 

hon ställer upp. ”Ja, jag tror jag gör honom ont om jag säger, nej, du får vara där (på 

äldreboendet), alltså om jag säger, nej, nu får det vara nog, nu får du vara där så jag får vila upp 

mig. Jag vet inte (…)”. 

 

Ingrid mår bra av att kunna stimulera sin make att försöka vara med på olika saker och inte sitta 

hemma och tycka synd om sig själv. På ett boende tror hon inte det finns tid till aktiviteter och 

fysisk träning i samma utsträckning, bara det nödvändigaste. 

”Ja, att man inte behöver ha dåligt samvete för sin anhörige, med tanke på allt som skrivs om 

äldrevård i tidningen (…) o jag är ju hundraprocentigt säker på att han inte varit i den 

konditionen som han är nu, om du visste hur jag har slitit denne x-by gator med denne karl, för 

att träna upp konditionen igen” 
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Leila vill vara med sin make då han är klar och de kan samtala som vanligt: ”Det är väl det att vi 

har varit gifta i 57 år o är väl roligt så länge vi kan vara tillsammans, det är väl det man tycker, 

o att man kan har ett eget hem” 

 

Rut blir tveksam, och hon säger ”Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på, det är fel och säga att 

det är positivt”. 

 

Sven: ”Hon har aldrig visat tendens på att va ledsen eller någonting. Det är mycket positivt. Det 

har jag sagt till henne många gånger, ”du har inte tänkt slänga yxan i sjön”, ”nä” sa hon (...) 

”jag tycker jag vill försöka, och visa att jag kan”.  

 

Emil: ”Positivt det kan man väl säga att det är, för det är väl skönt att liksom kunna hjälpa sin 

fru. Vi har varit gifta i 60 år och vi har hjälpts åt hela tiden, den goda tiden, då är det väl 

hederligt att kunna hjälpas åt då man blir gammal också, då man verkligen behöver det. 

Marta upplever att det positiva för henne är att maken och hon får fortsätta det långa livet de har 

haft tillsammans. Att man kan hjälpa varandra. ”Det positiva är väl, har man levt tillsammans ett 

helt liv så känns det skönt att fortsätta leva tillsammans och kunna hjälpa varandra”. 

 

Astrid upplever det som positivt för henne och hennes make, att de kan vara tillsammans hemma 

i sin invanda hemmiljö. ”Jag ser det mer positivt att han får vara hemma i hemmiljön för då blir 

man fortare bättre”. 

 

6.3.5 Vad är negativt för mig som anhörigvårdare? 

Det var svårt för anhörigvårdarna att specifikt ta ut något som är negativt, men en del tycker att 

bundenheten upplevs som jobbig. 

 

Ingrid upplever en bundenhet. Hon är ledsen över att hon och maken inte kan göra saker 

tillsammans som förr, utan allt måste planeras. 

”Det är ju så, man får ju inte så mycket eget liv, allting får ju, har ju, ändrats, förr så hade vi ju 

samma intressen och vi åkte (…) men det existerar ju inte längre, man måste ju hela tiden 

planera, planera, planera, om man ska göra någonting” 
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Rut har svårt för att säga något specifikt men kommer fram till att "Det är ju tungt, det är det som 

är negativt". Men Rut har sitt humör uppe för hon har rehabteamet, så hon säger att hon fixar det. 

"Man måste själv också göra något, man kan inte bara sitt och vänta på andra". 

 

Leila säger att det enda hon kan komma på som skulle kunna vara negativt med att vara 

anhörigvårdare, är tidsbristen för något intresse. Speciellt om hon hade varit yngre hade hon känt 

det behovet. ”Kanske någon mer aktivitet om jag varit yngre (…) men jag tycker inte att det är 

något negativt. Hade man varit yngre så kanske man hade känt det. 

Det negativa tycker Lisa är oron, även om hon vet att hon kan ringa till kommunen och säga att 

de behöver hjälp känner hon aldrig någon ro. Det är alltid något hon tänker på och bekymrar sig 

för. Lisa har jobbat sedan 13 års ålder och tycker att hon borde få känna att hon kan slappna av 

och ha det bra nu.  

”Han är alltid trött, jag vi är trötta båda två, det var inte så jag hade tänkt mig pensionen.”   

 

Maken kan ingenting längre och Lisa känner att hon får sköta allting. Hon är också mycket ledsen 

över de förändringar som skett i maken och för deras förlorade gemensamma ålderdom. "Måtte 

du aldrig råka ut för detta, man ska be om hjälp till allting.  Jag gör så mycket jag kan själv (…) 

man är trött på alltid ". 

 

Emil kan inte peka på något som är direkt negativt, men säger "Det är väl det att det ställer till 

mycket". 

 

Astrid upplever att det inte finns något negativt för henne som anhörigvårdare. Hon menar att hon 

ser det bara positivt att kunna vårda sin make. ”Ja, negativt det ser jag inte på det”. 

 

Marta upplever att det är bundenheten som är den mest påtalade negativa för henne. Att man inte 

kan gå ut och lämna sin make för en stund, utan att hela tiden gå med en oro för honom. 

 ”Det är bundenheten, att man inte kan sticka iväg hur som helst (…) för jag vet inte vad som har 

hänt när jag kommer hem (… ) bundenheten är väl det jag skulle tycka är mest negativa, den här 

oron man går med, för det påverkar en”. 
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6.3.6 Hur upplever jag stödet från kommunen? 

Flertalet av anhörigvårdarna upplevde att stödet var tillfredställande och att de var nöjda med det. 

 

Ingrid som har korttidsvistelse, daglig verksamhet och avlösning i hemmet, känner att hon får 

fritid och kan gå på stan, vara med på anhörigträffar och åka på semester. ”Ja, han trivs väldigt 

bra där (dagliga verksamheten), det är ju skönt att inte behöva säga ”du måste dit” och sånt”. 

 

Rut kände att hon och hennes man hela tiden trillade mellan stolarna och det hon hade som 

förklaring till det var ”Att det är hemskt många som ska ta tag i det, det är så många namn, (…) 

jag känner mig tjatig eftersom det är så lätt att trilla mellan stolarna”. 

Leila är nöjd med sin hjälp från kommunen. Hon tycker att både färdtjänsten och växelvården 

fungerar jättebra. Det ligger vackert och det är bra med aktiviteterna där och utevistelsen med de 

gamla. Hon tycker att hjälpen hon får absolut motsvarar hennes behov, och hon har bett 

kommunen om det stöd som behöver.  

 

 ”Vi värderar det ju väldeligen (stödet) och vi har ingen klagan på någon (…) jag tycker jag får 

den hjälp jag behöver” Om kommunen säger hon: ”Dom kommer o hjälper var det behövs, om 

jag frågar efter något så kommer de, jodå” ”Jag här finns det ingenting (att klaga på). Man ser 

det ibland att de klagar och de kanske har rätt, jag vet inte, men jag tror inte alltid allt är rätt”. 

 

Lisa som har sin make på daglig verksamheten uppskattar det mycket. Lisa är lycklig när maken 

kommer hem och är glad efter den dagliga verksamheten, och han behöver den dagliga 

verksamheten lika mycket som hon. ”Jag är alltid orolig för någonting”.  Även när han är på den 

dagliga verksamheten? ”Nej nu kopplar jag av de timmarna, det gör jag”.  

Lisa tycker kommunen ställer upp för henne. 

"Ja, jag tycker de (kommunen) gör verkligen så mycket, om man bara ber om det, men om man är 

som jag att man inte ber om det, då har man ingenting och klaga på heller, och jag tycker de gör 

vad de (kan) (…) och till och med det här att han kom till daglig verksamheten, det var ju så 

skönt ju, det är ju skönt, den här dagen. (…) Ja och att de ringde (...)  annars är det inte säkert 

att jag hade fått hjälp fortfarande”. 

Lisa skulle önska växelvård men känner inte att hon skulle klara av att passa maken den långa tid 

som han skulle vara hemma då, nämligen två veckor. Hon hade önskat att maken kunde vara 
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varannan vecka på boendet, eller måndag-fredag. ”Om han var där måndag till fredag, och var 

hemma lördag -söndag till exempel, men det sa de att just nu har det inte den kombinationen 

(uppgivet) (…) det har väl med folk att göra, personal och så”. Lisa utnyttjar inte den avgiftsfria 

avlösningen på 20 timmar i månaden på grund av den stora omsättningen på personal i 

hemtjänsten. Maken har demens och vill inte ha främmande människor hemma och behöver 

samma personal. ”Han vill ingenting sånt, ”Nej inga främmande människor här”, och sådär, 

”jag känner ju inte dem”.  Maken motsätter sig växelvård och särskilt boende och maken själv 

måste gå med på detta enligt kommunen, och skriva på ett papper. ”När hon X-X var här, då sa 

hon, han måste gå med på det, han måste skriva på ett papper”.  

 

Emil har absolut inget att klaga på stödet han får från kommunen tvärtom.” Jag får ett stöd där 

ifrån, de är hemskt snälla. I de två fallen som är tvätt och städning tycker jag fungerar inte, det 

gör det inte. Emil hade svårt att få maten hemkörd på grund av att de tyckte han var för pigg för 

den insatsen. Först när läkaren ringde till kommunen fick han insatsen beviljad. 

 

Leif tycker att när det är semester tider så blir det lite si och så med kvaliteten på vården. Han 

tycker att man borde utbilda semestervikarierna mer. Även att det måste vara rätt person man 

anställer som vikarie. För det är inte alla som har det i sig att vårda gamla och sjuka. 

”Jo, det är semestertider och sånt kan det vara värre när de har många vikarier, det är väl inte 

alltid de hinner med att utbilda dem och så vidare”  

 

Viola upplever att stödet fungera bra från kommunen. Allra mest uppskattar hon trygghetslarmet. 

Med det känner hon att hon kan gå ut och lämna sin make ett par timmar. Så att hon kan få lite 

egen tid. ”Jo, det är ju bra, vi har ett larm som ger mycket trygghet för honom. Det är mycket 

trygghet om jag är borta några timmar.” 

 

Marta upplever att stödet från kommunen fungerar bra. Hon tycker att hon inte kan klaga på det. 

”Det tycker jag fungerar väldigt bra. Det är inte mycket jag kan klaga på, det är det inte. Det 

fungerar bra”. 

 

Astrid tycker att det stöd hon har fått, av kommunen har väl fungerat bra. Hon har inte så många 

insatser från kommunen utan sköter det mesta själv. ”Jag gör så mycket själv. Så det lilla de gör, 
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gör de bra”. (…) ”Vet jag inte vad jag skall svara på det. Jag har inte mycket kontakt med 

kommunen”. 

 

6.3.8 Har jag möjlighet att gå på anhörigvårdsträffar eller andra aktiviteter? 

De flesta hade möjligheten till det. Men de kände sig otrygga med tanken att lämna make/maka 

hemma, och inte själv ha kontrollen. Detta innebar att de inte fick någon behållning av sin 

träff/aktivitet. 

 

Ingrid uppskattar anhörigträffarna som hon är engagerad i. Hon har tid till aktiviteter tack vare 

kommunens hjälp.  

”Så de (träffarna) har man ju haft mycket nytta utav, därför att man pratar med dem som vet vad 

man pratar om, vi är ju i samma situation allihopa, och det känns ju skönt. (…) Det blir ju inte 

några vettiga dialoger med honom” 

 

Leila får mycket tid till aktivitet eftersom hon får mycket hjälp av kommunen. Hon läser, gör 

handarbeten och pysslar i trädgården på sommaren. Paret har svårt att komma in och vistas i hus 

som inte är handikappsanpassade, men de har löst det genom att hennes vänner och barn får 

komma till dem med fikakorg istället:   

”Det där att många känner sig låsta och så (…) vill jag något då kan jag göra det på de två 

veckorna, så det tycker jag inte att jag är. Inte när han är där (på växelvården) två veckor. ”Jag 

kör bil, vart jag vill, så jag är ju inte låst. Å buss finns det ju här ute, det går var halvtimme, så 

jag är inte isolerad” 

 

Lisa som har sin make på daglig verksamhet kommer inte till anhörigvårdsträffarna, hon känner 

att hon inte orkar när det är så mycket hemomkring. ”Jag är slö med det, det är så mycket här 

hemma och han vill ingenting och då går det ju inte. Det är rätt jobbigt det med”.  När hon väl 

någon gång kommer dit uppskattar hon mycket att komma hemifrån och dela erfarenheter och 

upplevelser, känslor och tankar med dem som är i samma situation.  ”Jag måste gå innan det är 

slut (studiecirkeln) och det är lite sånt som är jobbigt för jag måste tänka på honom också. 

Ungarna kan ju inte, de jobbar ju, de ställer upp så mycket de kan”.    
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Rut tycker att det känns lite tomt i livet nu efter det att mannen blivit sjuk eftersom båda har varit 

mycket aktiva. ”Enda jag kan nu, kunna göra det är att, gå och sjunger. Det vill jag helst inte 

missa”. 

 

Marta upplever att hon inte kan gå ut på de aktiviteter som hon skulle vilja. För att hon har hela 

tiden oron framför sig. För hon vet aldrig, hur det går där hemma när hon inte finns inom räckhåll 

för maken. ”Det är en ständig oro, (…) man går inte på något möte och sådant, som man skulle 

vilja, med behållning”. 

 

Viola upplever att färdtjänsten ger henne frihet att åka i väg och komma ut och handla i stan. 

Även att bundenheten inte känns så påtagande då. ”Ja, jag har färdtjänsten så jag kan komma i 

väg och gå i butiker. Det gör att man inte känner sig så bunden. Man behöver det”. 

 

6.3.9 Har jag något annat att tillägga i intervjun? 

Det var inte så många som hade något men vissa hade något tänkvärt att ta med. 

 

Emil kände en stor önskan om att hemtjänsten skulle kunna ha lite mer tid när de lämnade 

maten. ”Kan du komma ihåg att ta med, att det är de fem minuterna extra när dem lämna maten 

som är så viktig”.  

 

Sven tyckte att den avlösningen han var beviljad fungerade bra, men hade ändå en önskan om att 

han skulle kunna få lite mer. ”Avlösning på kvällen när man vill köra bort, det är svårt”. Sven 

säger att ”Det blir de frivilliga man får anlita då”, det har jag gjort tidigare men det är inte alltid 

som det går” 

 

Marta vill ge hemtjänsten en eloge för de är så duktiga. De har hjälpt henne många gånger då hon 

själv har behövt ha någon att prata med. De har fått upp modet på henne igen att fortsätta att ge 

vård och omsorg till sin make. 

”Det är jätteskönt att hemvården finns. Jag har sagt det många gånger. Jag begriper inte de som 

klagar på hemvården. För jag har aldrig råkat ut för något som jag kan klaga på. Jag har alltid 

blivit vänligt bemött och alltid fått hjälp.” 
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Viola tycker att det vore bra med mer hjälp i de områdena som hemtjänsten inte utför längre. 

Tillexempel trädgårdsarbete, byta glödlampor, damma högt upp på ett skåp och tvätta fönstren. 

”Att man skulle vilja ha mer hjälp med det praktiska t ex städa lite mer, sätta upp en glödlampa”. 

 

7 Resultatsammanfattning 
Syftet med vår studie är att undersöka och få förståelse för anhörigvårdarnas behov och deras 

upplevelser av de insatser och stöd som kommunen erbjuder. Frågeställningarna var: 

– Vilka insatser erbjuder kommunerna anhörigvårdarna och vilka är skillnaderna i insatserna i 

de olika kommunerna? 

– Vad känner anhörigvårdarna att de saknar för insatser från kommunen? 

– Vilka insatser från kommunerna har det största värdet för anhörigvårdarna? 

– Hur tillfredställda är anhörigvårdarna med insatserna från kommunerna? 

Data samlades in med en kvalitativ och kvantitativ metod. I tre kommuner gjordes 10 intervjuer 

och 51 enkäter samlades in. Intervjuerna analyserades och kategoriserades i 7 kategorier:  

 

• Varför/hur blev jag anhörigvårdare?  

• Vilka/vilken insats har det största värdet för mig som anhörigvårdare?  

• Hur fick jag information om insatserna från kommunen? 

• Vad är positivt för mig som anhörigvårdare?  

• Vad är negativt för mig som anhörigvårdare?  

• Hur upplever jag stödet från kommunen? 

• Har jag möjlighet att gå på anhörigvårdsträffar eller andra aktiviteter?  

De flesta i vår studie blev anhörigvårdare på grund av relationen och kärleken till 

omsorgstagaren. Svaren varierade mycket från person till person när det gällde frågan vilken 

insats från kommunen som hade det största värdet. Det mest förekommande svaret var 

hemtjänsten. Intervjupersonerna svarade ofta med de insatser som de var beviljade. Vi tolkade 

detta som att alla insatserna till anhörigvårdarna var väldigt värdefulla för dem. Anhörigvårdarna 

svarade ofta insatser de ville få beviljade på frågan vad de önskade för insatser från kommunen. 

Detta kan betyda att kommunens utbud av insatser är tillfredsställande för anhörigvårdarna. 

Övervägande i vår studie hade fått information om kommunens insatser för dem som 

anhörigvårdare. Några saknade dock information om insatser och ekonomiska ersättningar. Det 
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som var positivt med att vara anhörigvårdare i vår studie var att relationen kunde fortsätta med 

omsorgstagaren och att man kunde ha ett gemensamt hem som makar/sambo. Det negativa för 

anhörigvårdarna var ofta bundenheten som följde med omsorgstagandet. Anhörigvårdarna 

upplevde stödet från kommunen som mycket värdefullt. De var övervägande nöjda förutom med 

hemtjänsten, där omsättningen och stressen ibland kunde leda till problem. Fler män än kvinnor 

hade tid med att gå på aktiviteter och anhörigvårdsträffar. 

 

Kommunernas anhörigstöd skiljde sig inte så mycket åt i de olika kommunerna. De ordinära 

insatserna fanns i alla kommunerna. Det som skiljde sig var de olika ekonomiska ersättningarna, 

en kommun erbjöd inga sådana alls. En kommun erbjöd mycket rekreation och hälsa för sina 

anhörigvårdare. Det var även skillnad i hur mycket avlösningshjälp som erbjöds avgiftsfritt, 10, 

16 och 20 timmar i månaden. En kommun hade en fixarkille till dem som är över 65 år. Alla 

kommuner hade en anhörigkonsulent. Syftet från början med den här studien var att jämföra tre 

olika kommuners utbud av insatser och ställa dem mot graden av tillfredsställelse i kommunerna i 

enkätundersökningen. Antalet insamlade enkäter var för lågt för att vi skulle kunna göra någon 

sådan jämförelse.  

 

8 Resultatdiskussion  
8.1 Diskussion kring enkäterna 

Svaren var övervägande till kommunens fördel. De flesta i vår studie var kvinnor, svenskar och 

icke-anställda anhörigvårdare. Att det var övervägande anhörigvårdare är kvinnor kan bero på 

kvinnans behov av att vårda, men även av kärlek och löftet om att inte överge maken vid 

sjukdom. När det gäller informationen från kommunen och om anhörigvårdarna är nöjda med 

kommunens stöd och hjälp, svarade de flesta att de var nöjda eller mycket nöjda. 

Anhörigvårdarna är nöjda eller mycket nöjda med informationen om stöd och hjälp från 

kommunen. Här framkommer det att de flesta har bett om den hjälp de behöver och fått beviljad 

från kommunen. De flesta har ingen anledning att tacka nej till avlastning från kommunen om 

sådan erbjöds. Detta kan bero på att anhörigvårdarna känner en lättnad över att slippa det tunga 

ansvar som vilar på dem. Trots detta så visar det sig att en högre andel av männen än kvinnorna 

säger dock att de har en anledning att tacka nej till avlastning. Det finns en viss skillnad mellan 

könen i enkäten om att ha tid för sin hobby. Här framkom det att männen har mer tid till detta. 

Vår teori är att männen har lättare att överlämna ansvaret för vården till någon annan. Enligt 
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Goffmans rollteori finns det olika förväntningar på könen, dels ifrån omgivningen och dels krav 

ifrån sig själv. Kvinnorna har ofta en mer vårdande roll som kvinna och känner ett större krav på 

sig själva att sköta omsorgen.  Det var svårt att finna en gemensam nämnare på frågan om vilken 

insats som hade det största värdet för anhörigvårdarna. Det svar som var mest förekommande var 

hemtjänsten. På grund av feltolkningen av frågan fick vi inte fram så många nya idéer på insatser 

till anhörigvårdarna som inte erbjöds idag. De flesta svarade insatser som kommunen erbjöd men 

som de inte hade fått beviljade. Vi drar slutsatsen att anhörigvårdarna i stora drag är nöjda med 

kommunens stöd, information och insatser till dem. 

 

8.2 Diskussion kring intervjuerna 

Genom intervjuerna kom det fram många olika åsikter om kommunens stöd och hjälp i 

intervjuerna. Ingrid är besviken på informationen från kommunen. Hon sa upp sig ifrån sitt jobb 

för att bli anhörigvårdare då hon inte visste att hon kunde få hemtjänst den tiden hon arbetade. De 

flesta andra fick information på vårdplaneringen eller genom att själv ta kontakt med kommunen 

och är nöjda med kommunens information om insatserna.  Stödet från kommunen är 

intervjupersonerna i stora drag nöjda med det. I socialstyrelsens projektredovisning 2000 står det 

att det är viktigt att stödet fungerar bra både för vårdmottagaren och för anhörigvårdaren. De har 

vi sett att det gör i de flesta av våra intervjuer. Några var glada för att personalen i hemtjänsten 

tog sig extra tid vid hembesöken och för bemötandet på dagligverksamhet och korttidsboendet 

var mycket bra och partner trivdes med vistelsen där. I hennes redovisning framkommer även att 

av dem som tar emot insatser från kommunen finns det de som är missnöjda med innehållet i 

dem. För att anhörigvårdaren ska ta emot stödet vill de att det ska fungera bra både för 

vårdmottagaren och för anhörigvårdaren. Några intervjupersoner tyckte att stressen och 

omsättningen bland hemtjänstpersonalen var jobbig. En intervjuperson utnyttjade inte de 

avgiftsfria avlastningstimmarna från kommunen, då den utförs av hemtjänsten. Hennes make har 

demens och klarade inte av att ha olika människor hemma hos sig. De finns olika anledningar till 

att de är missnöjda med kommunens stöd. Ibland kan det vara så att anhörigvårdarna inte vill be 

om hjälp och ta kontakt med kommunen. Det kan också vara svårt att få partnern att acceptera 

hjälpen. Detta har vi sett i vår studie. Det viktiga är att informationen om insatserna kommer fram 

till anhörigvårdarna, beviljas, och accepteras av vårdmottagaren. Mossberg-Sand (2002) har sett i 

sin studie att de anhörigvårdarna med insatser från kommunen känner sig mindre bundna. I vår 
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studie stämmer detta väl överens. Lisa som fick minst insatser upplevde sig mest bunden, medan 

Leila som fick mest insatser kände störst frihet.  

 

8.4 Bundenhet 

Mauritszon (1992) beskriver i en rapport stor utsatthet, bundenhet och oro som anhörigvårdaren 

får uppleva. Kristensson-Ekwall (2004) skriver även i sin avhandling att många anhörigvårdare 

känner att de ständigt måste vara till hands för sin anhörige, och hela tiden anpassa livet efter det. 

Detta stämmer överens på våra intervjupersoner. De berättar att de inte kan gå ut, göra aktiviteter 

spontant utan att det ska planeras. Men när de väl kan komma hemifrån finns oron och tankarna 

på maken/maka hela tiden. Några saknar friheten de kände innan de blev anhörigvårdare och 

lyfter fram bundenheten som det mest negativa med rollen. Att vilja vara på ett annat sätt än vad 

som förväntas av en som anhörigvårdare kan beskrivas som en inre rollkonflikt. En sådan kan 

uppstå när man inte kan förena rollen som anhörigvårdare med rollen som maka/make. Någon av 

intervjupersonerna vill bara vara make/maka och slippa det ständiga vårdansvaret. Flera av 

intervjupersoner uttrycker att det inte var så här man hade tänkt ha det när man gick i pension. 

Sven hade önskat att få resa mycket när han gick i pension, och Lisa såg fram mot att få vila efter 

att ha arbetat sedan hon var 13år. Många upplevde kraven som anhörigvårdare är tyngre än man 

hade önskat. Hanserkers (1987), skriver även om detta, att man känner en ledsnad över att 

pensionen inte blivit som man planerat när man förvärvsarbetade. Man hade en vision om hur 

pensionen skulle se ut tillsammans med sin make/maka. Hanserkers såg att det finns många 

känslor förknippade med make/makans sjukdom. Det psykiska trycket hos anhörigvårdarna var 

stort. Hos vissa av intervjupersonerna upplevde vi att det psykiska trycket var stort. De kände att 

de behövde ännu mer avlastningshjälp för att fortsätta orka vårda. Lisa kände dåligt samvete och 

vill ställa upp ännu mer för sin make. Vi tror att det kan finnas en inre rollkonflikt mellan hur 

anhörigvårdaren förväntar sig vara och helst vill vara. Då menar vi att vi såg de som ville ta 

kontakt med kommunen för att be om mera hjälp, men valde att inte göra det då de tillhör en 

generation som inte ber om hjälp.  

 

8.5 Varför blir man anhörigvårdare? 

Mauritszon (1992) har (också) undersökt varför anhörigvårdare valt att bli anhörigvårdare, och 

kommit fram till att det kan vara av kärlek, plikt, integritet för vårdmottagaren eller att man vill 

klara av att hålla problemen inom familjen. Hos många var det kärleken och relationen i sig 



  45

orsak, och skyddet av integriteten hos partnern. Att skydda integriteten kan vara att inte tvinga 

omsorgstagaren till ett boende mot sin vilja, eller att låta hemtjänsten hjälpa till med hygien. 

Många svarade på frågan, varför jag blev anhörigvårdare att de har levt ett långt lycklig liv 

tidigare och att de vill fortsätta hålla ihop så länge det går. De som lyfte fram partnerns sjukdom 

som skäl till att de blivit anhörigvårdare, tolkar vi också som att relationen låg till grund för 

anhörigvårdandet. De ville hjälpa varandra i både nöd och lust och såg det naturligt att hjälpa sin 

partner vid sjukdom.   

 

Enligt Goffmans (1998) rollteori följer förväntningar från omgivningen på varje människas olika 

roller. Ibland förekommer det konflikter mellan olika roller, även en inre konflikt när 

förväntningarna inte stämmer med hur man själv vill vara. Lisa tycker att i rollen som maka ingår 

det att sköta hushållet och även sin sjuka make. Även Ingrid har upplevt förväntningar från 

kommunen på henne som maka att ta hand om sin sjuka make. Det togs för givet då hon inte ens 

informerades om vilka möjligheter som fanns för henne att fortsätta arbeta när maken blivit sjuk. 

Dessa förväntningar stämde inte överens med hur hon nu i efterhand hade önskat att hon hade fått 

vara som maka.  

Om man använder copingstilen ”locket på” då löser man problemet inom sig själv och detta kan 

medföra allvarliga konsekvenser för individen i form av psykiska störningar och psykosomatiska 

sjukdomar. Marta upplever stor frustration innan avlösningen tar vid. Hon berättar att hon blir 

”grinig” i slutet av perioden. Även Lisa känner en frustration i vårdandet och bär oron och 

problemen inom sig  

 

Flertalet av våra intervjupersoner verkade till att må bra psykiskt med att vårda. Beach et al 

(2000) har sett i sin studie att den hjälp som ges till en familjemedlem, resulterar i minskad oro 

och depressioner förutsatt att det inte är något känslomässigt eller psykologiskt som frestar 

relationen. De föreslog till och med att anhörigvårdarna skulle klara bättre av en påfrestning och 

må bättre psykiskt. Några av våra intervjupersoner verkade ha stor glädje av att få vara 

anhörigvårdare. I deras berättelser kan vi se att det gav dem tillfredsställelse av att vårda sin 

partner, få bo tillsammans och låta partnern slippa flytta till ett boende.  

Vi tror att det kan ha sin förklaring i KASAM modellen av Antonovsky (1991). Han tror att 

människor bibehåller god hälsa om de upplever livet som begripligt och hanterbart. Att de flesta 

av intervjupersonerna upplevde god psykisk hälsa kan ha berott på att de upplevde situationen 
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som anhörigvårdare som hanterbara och begripliga för dem. Antonovsky har även begreppet 

meningsfullhet som ett mått på hälsa i KASAM. Vi tyckte att flertalet av intervjupersonerna hade 

en positiv inställning till sin roll som anhörigvårdare. Kanske den goda relationen man hade 

innan sjukdomen låg till grund för tillfredställelsen att vara anhörigvårdare. Även Glendinning ( 

2005) har kommit fram till att det positiva och det negativa i ett förhållande kan avgöra hur villig 

man är att vårda. 

 

8.6 Sammanfattning av svaren i enkäterna och intervjuerna 

Mossberg - Sand (2002) har i sin forskning sett att anhörigvårdare inte gärna ber om hjälp. Detta 

stämmer inte med våra enkäter och intervjuer, där man övervägande svarat att man bett 

kommunen om det stöd och den hjälp de behöver. Vi har sett att den insats som hade det största 

värdet för anhörigvårdarna var hemtjänsten både i enkäterna och i intervjuerna. Vi kunde även se 

att detta var den mest förekommande insatsen. Det är värt att uppmärksamma att denna insats var 

den som de flesta hade något negativ att säga om. Det framkom i intervjuerna och även på den 

sista frågan i enkäten att fler önskade mindre stress och mindre omsättning i hemtjänsten. Båda 

våra studier visade att anhörigvårdarna övervägande har fått information om kommunens 

insatser.  

 

Enligt Mossberg - Sand (2002) anser 24 % av anhörigvårdarna att de behöver mer hjälp. I både 

enkätundersökning och i intervjustudien framkom att övervägande fått den hjälp de behöver 

beviljat från kommunen. Ingen av intervjupersonerna önskade någon insats från kommunen som 

de inte hade fått beviljat förutom några som önskade en ekonomisk ersättning. I både 

intervju/enkät resultat framkom önskemål om en insats med hjälp med det mer praktiska i ett 

hushåll. Ett par exempel är trädgårdsskötsel, fönsterputsning och byte av glödlampor. Andra 

önskemål är städning som inte hemtjänsten utför och någon ekonomisk ersättning. Det fram kom 

också önskemål att kunna få spontan avlösning och själv kunna välja person till 

avlösningshjälpen. Ingrid hade själv fått välja person för avlösningshjälp så den varianten kunde i 

den kommunen förekomma. Annars så nämnde de flesta i enkätundersökningen och intervjuerna, 

någon insats eller ett ekonomiskt bidrag, som de inte fått beviljat. Vi tolkar svaren som att 

kommunens utbud av insatser är i stora drag tillfredsställande. 
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Slutord 
Det vi har sett är att en förändring måste ske på hur informationen kommer ut till 

anhörigvårdarna. De måste få veta vad det finns för insatser att ansöka om. Kontakten med 

kommunen måste vara kontinuerlig för att uppmärksamma anhörigvårdarnas behov och 

tillsammans komma fram till hur de bäst kan tillgodoses innan det går för långt.  

Anhörigkonsulenternas uppgifter är viktiga och nödvändiga. Många behöver uppmuntras till att 

ta emot hjälp för de vill inte vara till besvär. Detta har en stor betydelse för hur länge 

anhörigvårdaren kan orka fortsätta vårda. Hemtjänsten är den mest värdefulla insatsen för 

anhörigvårdarna. Det är även den insats som flest anhörigvårdare har. Därför är det angeläget att 

uppmärksamma anhörigvårdarnas önskemål om mindre stress och omsättning i 

hemtjänstpersonalen. Det är otroligt viktigt för att förbättra deras situation.  Anhöriga är en resurs 

samhället inte klarar sig utan – låt oss vårda dem och hjälpa dem på det sätt de behöver. 

 

 

Ett förslag på framtida forskning är att jämföra olika kommuners stöd till anhörigvårdare och se 

om någon viss kombination av insatser bättre tillfredsställer anhörigvårdares behov än någon 

annan. 
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      Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
 
Vem är du anhörigvårdare till? 
 
 
Hur länge har du varit anhörigvårdare? 
 
 
Får du någon ersättning för ditt arbete av kommunen? 
 
 
Vilken insats har du från kommunen? 
 
 
Vem hjälpte dig att få insatser från kommunen? 
 
 
Vilken insats från kommunen har det största värdet för dig som anhörigvårdare? 
 
 
Hur upplever Du att det stöd Du får från kommunen fungerar? 
 

- Var betyder stödet för dig? 
 

 
Uppfyller kommunens insatser dina behov av stöd/hjälp? 
 

- Motsvarar hjälpen ditt behov? 
 
 
Önskar Du någon insats som kommunen inte erbjuder idag? 
 
 
Är det någon form av stöd/hjälp Du saknar från kommunen? 
 
 
Vad var det som gjorde att Du blev anhörigvårdare? 
 
 
Vad tycker du är positivt respektive negativt med att vara anhörigvårdare? 
 
 
Är det något du vill tillägga i intervjun? 
 

 

 

 



Bilaga 2  

Informationsbrev  

 

Vi är tre studenter från sociala omsorgsprogrammet på Högskolan i Kristianstad som gör en 

C-uppsats om anhörigvårdare. Syftet med vår studie är att ta reda på anhörigvårdares behov 

och deras upplevelser av det stöd som kommunen ger dem. Vi vill kartlägga vad 

anhörigvårdare saknar i insatserna från kommunen och vilka insatser som har det största 

värdet. Vi vill göra en inventering av vilka insatser som kommunen erbjuder anhörigvårdare i 

olika kommuner och jämföra dessa. Studien kommer att genomföras med intervjuer och 

enkäter i olika kommuner. Nyttan med studien är att anhörigvårdarna behov och upplevelser 

blir belysta. 

 

Vi vill poängtera att det är frivilligt att medverka i intervjun och ni kan när som helst avbryta 

utan att behöva ange orsak. 

All material som vi samlar in kommer vi att behandla konfidentiellt genom att förvara det så 

att ingen utomstående kommer åt det. Vi kommer även att avidentifiera materialet för att 

försvåra för utomstående att identifiera enskilda individer. Materialet kommer vi bara att 

använda till den studie det är avsett för. När studiegången är avslutad kommer allt material att 

förstöras. Studien kommer att presenteras på Kristianstad högskola biblioteks hemsida, 

http://eprints.bibl.hkr.se/. 

 

 

Tack på förhand! 

Om det finns frågor är ni välkomna att höra av er till oss. 

 

Sara Hallén         070-XXX XXX  

Annica Henning   070-XXX XXX 

Carina Salmi         070 XXX XXX 
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Samtycke/ medgivande. 

 

Anhörigvårdare. 

 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att medverka i studien 

 

 

______________________                        

Ort , Datum 

 

_____________________  

Underskrift 

 

_____________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Bilaga 4 
 
 
ENKÄTFORMULÄR  …………………………  KOMMUN   
 
1. Kvinna        Man            
 
2. Nationalitet  ……………………….. 
 
3a. Har du insatser från kommunen? 
Ja    Nej   
 
3b. Om ja, vilka då? 
Hemtjänst                     Daglig verksamhet               Korttidsboende/växelvård         
 
Avlösning i hemmet      Annat  ………………………………… 
 
4. Är Du avlönad av kommunen som anhörigvårdare? 
Ja    Nej   
 
5. Jag är nöjd med kommunens stöd/hjälp. 
        
Instämmer            Varken/eller            Instämmer    
helt                           inte alls 
 
6. Jag har fått information om de insatser som kommunen erbjuder mig som anhörigvårdare. 
        
Instämmer            Varken/eller            Instämmer    
helt                           inte alls 
 
7. Jag har bett kommunen om det stöd och den hjälp jag önskar. 
        
Instämmer            Varken/eller            Instämmer    
helt                           inte alls 
 
8. Jag upplever att vi är beviljad de insatser vi behöver från kommunen.  
        
Instämmer            Varken/eller            Instämmer    
helt                           inte alls 
 
9 Jag har en anledning att tacka nej till avlastning om kommunen erbjöd mig sådan.  
        
Instämmer            Varken/eller            Instämmer    
helt                           inte alls 
 
10. Jag har möjlighet att ägna tid åt ett intresse eller en hobbie. 
        
Instämmer            Varken/eller            Instämmer    
helt                           inte alls 
 
  



 
 
11. Vilken insats från kommunen har det största värdet för dig som anhörigvårdare?  
 
__________________________________________________________________________ 
 
12. Vilken insats skulle du önska att kommunen erbjöd anhörigvårdare som inte erbjuds idag? 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Denna fråga lades till i en kommun: 

 

13. Får du någon ekonomisk ersättning från kommunen? 

 

__________________________________________________________________________ 
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Vi är mycket tacksamma om ni vill besvara denna enkät och posta den senast den 4 maj så att 

den är mig till handa senast den 7 maj. Anhörigvårdare är den som är huvudansvarig för 

vårdinsatsen till en anhörig, och förvärvsarbetar max 50 %. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sara Hallén 

 

 

Vi är mycket tacksamma om ni vill besvara denna enkät och lämna den senast den 30 april till 

Anhörigkonsulenten N N eller i hennes brevlåda på X. Glöm inte att återförsluta kuvertet. 

Anhörigvårdare är den som är huvudansvarig för vårdinsatsen till en anhörig, och 

förvärvsarbetar max 50 %. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sara, Carina och Annica 

 

 

 

 

Vi är mycket tacksamma om ni vill besvara denna enkät och lämna den senast den 30 april till 

personalen på dagversamheten/ korttidsvistelsen eller till Anhörigkonsulenten N N (alternativt 

hennes brevlåda på X). Glöm inte att återförsluta kuvertet. Anhörigvårdare är den som är 

huvudansvarig för vårdinsatsen till en anhörig, och förvärvsarbetar max 50 %. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sara, Carina och Annica 
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Informationsbrev (enkät) 

 

Undersökning av anhörigvårdare som har insatser från kommunen 

 

Vi är tre studenter från sociala omsorgsprogrammet på Högskolan i Kristianstad som gör en 

C-uppsats om anhörigvårdare. Syftet med vår studie är att ta reda på anhörigvårdares behov 

och deras upplevelser av det stöd som kommunen ger dem. Vi vill kartlägga vad 

anhörigvårdare saknar i insatserna från kommunen och vilka insatser som har det största 

värdet. Vi vill göra en inventering av vilka insatser som kommunen erbjuder anhörigvårdare i 

olika kommuner och jämföra dessa. Nyttan med studien är att anhörigvårdarna behov och 

upplevelser blir belysta. 

 

 För resultatets tillförlitlighet är vi tacksamma om så många som möjligt vill besvara denna 

enkät, men vi vill poängtera att det är frivilligt och ni kan när som helst avbryta medverkan i 

studien utan att behöva ange orsak. 

 

All material som vi samlar in kommer vi att behandla konfidentiellt genom att förvara det så 

att ingen utomstående kommer åt det. Materialet kommer vi bara att använda till den studie 

den är avsedd för. När studiegången är avslutad kommer allt material att förstöras. Studien 

kommer att presenteras på Kristianstad högskola biblioteks hemsida, 

http://eprints.bibl.hkr.se/. 

 

Tack på förhand! 

Om det finns frågor är ni välkomna att höra av er till oss. 

 

Sara Hallén         070-XXX XXX 

Annica Henning   070-XXX XXX 

Carina Salmi         070-XXX XXX 
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LÄGG BESVARADE ENKÄTER I DETTA KUVERT 

 

Hej! 

 

Vi är tre studenter från högskolan i Kristianstad som just nu gör vår C-uppsats. Den handlar 

om anhörigvårdare och vi vill göra en kartläggning av deras behov och önskemål i tre olika 

kommuner. Nyttan med studien är att anhörigvårdarnas behov blir belysta. Vi är tacksamma 

om Ni kan hjälpa oss att dela ut dessa enkäter till de anhörigvårdare Ni träffar, eller skicka 

med dem med vårdtagaren till den som är anhörigvårdare. Enkäten går fort att fylla i och kan 

fyllas i på plats eller tas med hem. För att kunna svara på frågor upprepar vi här den 

information som även finns på informationsbrevet som följer med enkäten.  

Enkäten är helt frivillig och behandlas konfidentiellt. Inget namn ska skrivas på enkäten. 

Svarskuvertet ska återförslutas och får endast öppnas av oss som gör den här studien. Enkäter 

kan lämnas till anhörigkonsulenten N N, hennes postlåda på X X eller i detta kuvert. Kuvertet 

hämtas av oss den 30 april. Vi är mycket tacksamma för er medhjälp i vår studie. Studien 

kommer att presenteras på Kristianstad högskola biblioteks hemsida; 

http://eprints.bibl.hkr.se/. 

 

Varje person som erbjuds en enkät men tackar nej kommer räknas som bortfall i studien och 

därför är vi tacksamma om ni sätter ett streck på denna rad för varje anhörigvårdare som 

tackat nej till att ta emot enkäten ________________ 

Som anhörigvårdare räknas den som har huvudansvaret för vårdinsatserna till en anhörig, och 

förvärvsarbetar max 50%. 

Om Ni har frågor angående studien är Ni välkomna att höra av er till Sara som ansvarar för 

denna kommun. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sara, Carina och Annica 

 

       

 



Ansvarsfördelning      Bilaga 8 

Carina: 

Kommun 1 

• Insamlandet av information om anhörigstödet  

• Insamlandet av enkäter  

• 3 intervjuer 

Bakgrund med underrubriker fram tills tidigare studier 

Försättsblad 

Sara: 

Kommun 2 

• Insamlandet av information om anhörigstödet  

• Insamlandet av enkäter  

• 3 intervjuer  

Teoretiska utgångspunkter 

Metod med underrubriker, utom borfallsanalys och tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Urval med underrubriker 

Begrepp 

Etiska reflektioner 

Sammanställning av anhörigstödet i de tre kommunerna 

Annica: 

Kommun 3 

• Insamlandet av information om anhörigstödet  

• Insamlandet av enkäter  

• 4 intervjuer  

Inledning 

Frågeställning och syfte 

Tidigare studier med underrubriker 

Ekonomiska ersättningar 

Annica och Carina 

Abstract 

Förord 

Kategorisering av intervjuerna och skrivit undertexten till kategorierna. 

 

Övrigt har vi gjort gemensamt 


