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Abstract  

Relatives care of elderly people. A qualitative study on the consequences and effects of 

caregiving.  

The aim of the study was to gain a deeper understanding of informal caregivers' experiences 

of the care work which they give to elderly relatives. The study was conducted through eight 

interviews with adult persons who give care to their elderly relatives. According to the results, 

caregiving can cause both positive and negative experiences for the caregivers. On one side, 

the feeling of happiness and satisfaction arises when helping their close relatives. On the other 

hand, there may be various negative consequences in the form of anxiety, stress, ill health, 

reducing of workhours, being unable to perform their duties properly, poor concentration, 

unable to participate in meetings. The municipalities social services can support caregivers 

through various efforts. Being clear with information and enabling relatives to seek support 

for their own part, Tret the caregivers with kindness and respect, involve them in care plans, 

provide quality support and services. Families wish to be seen, listened to and respected. They 

also need support of the professionals when crisis situations arise. Taking account of their 

views constitutes an important factor for family caregivers. Relatives also wish to become 

more involved in support of their relatives. 

Antal ord: 16043 

Nyckelord: Äldre, anhörigvårdare, närstående, informell omsorg 

Keywords: caregivers, elderly, relatives, informal care   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

 

Författarens tack 

Jag vill tacka min underbara handledare för allt stöd, ovärderliga ord och konstruktiv kritik 

som jag fått gällande min uppsats. Ett varmt tack till den anhörigkonsult som hjälpte mig att 

komma i kontakt med intervjupersonerna. Jag vill även tacka de som ställde upp för intervju 

och ägnade sin tid till att bidra till min studie.  

Wida Rahimi  

2019-05-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .............................................................................................................................................................. 5 

Syfte ............................................................................................................................................................................ 6 

Frågeställningar ...................................................................................................................................................... 6 

Avgränsningar ......................................................................................................................................................... 6 

Disposition ............................................................................................................................................................... 7 

2. Bakgrund ............................................................................................................................................................. 7 

Äldreomsorg och dess utveckling ..................................................................................................................... 7 

Anhörigvårdare ....................................................................................................................................................... 9 

Socialtjänstens stöd till anhöriga ....................................................................................................................... 9 

3. Tidigare forskning...........................................................................................................................................10 

Anhörigomsorgens innehåll och omfattning ...............................................................................................10 

Anhörigvårdarens upplevelser av omsorgsarbetet .....................................................................................11 

Arbetsliv och ekonomi ........................................................................................................................................12 

Anhörigvårdares hälsa ........................................................................................................................................12 

Kommunens stöd till anhöriga.........................................................................................................................14 

4. Teoretiska perspektiv .....................................................................................................................................16 

KASAM ....................................................................................................................................................................16 

Coping .....................................................................................................................................................................17 

5. Metod ..................................................................................................................................................................17 

Kvalitativ forskning .............................................................................................................................................17 

Intervjuguide .........................................................................................................................................................18 

Urval .........................................................................................................................................................................18 

Genomförande ......................................................................................................................................................19 

Transkribering ......................................................................................................................................................19 

Databearbetning och analys .............................................................................................................................19 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet .................................................................................................20 

Etiska överväganden ...........................................................................................................................................21 

6. Resultat ...............................................................................................................................................................21 

En allmän presentation av intervjupersonerna ...........................................................................................21 

Anhörigomsorgens innehåll och omfattning ...............................................................................................22 

Känslan av ansvar .................................................................................................................................................23 

Blandade känslor gällande anhörigvården ...................................................................................................24 

Inskränkningar i anhörigas livsutrymme......................................................................................................25 

Anhörigvårdarnas upplevelser av äldreomsorg ...........................................................................................27 

För höga kostnader ..............................................................................................................................................28 

Kommunens stöd till anhöriga.........................................................................................................................29 

Ekonomisk ersättning för vård va den äldre närstående .........................................................................30 



 
4 

7. Analys ..................................................................................................................................................................31 

Slutdiskussion .......................................................................................................................................................34 

8. Sammanfattning ...............................................................................................................................................35 

Metoddiskussion ..................................................................................................................................................36 

Förslag på kommande forskning ....................................................................................................................36 

Referenser ...................................................................................................................................................................38 

Bilaga 1 ....................................................................................................................................................................43 

Bilaga 2 ....................................................................................................................................................................43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

1. Inledning  

Socialtjänstens ansvar för äldre regleras i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) (SoL). Där 

framgår att socialnämnden ska erbjuda äldre människor omvårdnad och service i form av 

särskilda boendeformer och andra stödinsatser. Insatserna ska möjliggöra trygghet, 

självständighet, gemenskap och välbefinnande. Sverige har omfattande omsorgstjänster som 

präglas av en hög kvalité och som i huvudsak finansieras offentligt (Szebehely, 2012). Under 

det senaste decenniet har dock omsorgstjänsterna inom den offentliga sektorn minskat (Sand, 

2014). I takt med att konkurrensen om välfärdstjänsterna har ökat, har idag allt färre äldre i 

Sverige offentligt finansierad äldreomsorg. Resurserna tilldelas de äldre som har störst 

omvårdnadsbehov (Szebehely &  Trydegård, 2012). År 2017 hade drygt 313 000 personer 

inom kategorin 65 år och äldre minst en insats enligt SoL, vilket  utgör 15,6 procent av 

Sveriges befolkning i motsvarande ålder. Motsvarande andel för år 2016 var ca 16 procent, 

vilket visar en minskning av andel personer över 65 år som har insats enligt SoL 

(Socialstyrelsen, 2018).  Detta ska ställas i relation till att antalet personer över 80 år har ökat 

med cirka tio procent sedan år 2000. Vården och äldreomsorgen står inför en stor utmaning 

när den stora gruppen av 40-talister blir äldre. Mellan åren 2015 och 2035 beräknas att 

personer som är 80 år eller äldre kommer att öka med 76 procent, från 500 000 personer till 

890 000. Det krävs därför en omfattande expansion av äldreomsorgen för att framtida vård- 

och omsorgsbehov ska kunna tillgodoses (Statistiska Centralbyrån, 2016). 

Att antalet äldre personer med omfattande omvårdnadsbehov ökar i Sverige innebär att antalet 

anhörigvårdare ökar (Sand, 2016). Det senaste decenniets minskning av omsorgstjänster inom 

den offentliga sektorn har fått konsekvenser för äldres anhöriga, framförallt äldres vuxna barn 

som utgör den största gruppen av anhörigvårdare (Sand, 2014). Anhörigvårdare ökar som en 

följd av att äldreomsorgen inte räcker till för att täcka äldres hjälpbehov (Megaher & 

Szebehely, 2013). Var femte person i vuxen ålder i Sverige stödjer en närstående som är i 

behov av hjälp och stöd. Det är cirka 1,3 miljoner personer som regelbundet ger omsorg till en 

närstående (Socialstyrelsen, 2014).  Anhörigomsorgen har i synnerhet ökat när det gäller äldre 

med låg utbildning och lägre inkomst, medan äldre med högre socioekonomisk status kan 

köpa tjänster på den privata marknaden (Megaher & Szebehely, 2013). Det är vanligare att 

kvinnor med låg inkomst och med invandrarbakgrund ger omsorg till anhöriga än 

högutbildade män med hög inkomst som är födda i Sverige (Szebehely, Ulmanen & Sand, 

2014). 

Socialtjänsten har ett långtgående ansvar för anhörigvårdare till äldre personer, personer med 

funktionsnedsättning eller långvariga sjukdomar. Detta innebär att socialtjänsten ska erbjuda 

dem olika typer av stöd (SFS 2001:453). Samtidigt visar uppföljningar att socialtjänstens 

arbete inom detta område i flera avseenden behöver förbättras. Bland annat behöver 

kommunerna bli bättre på att informera anhöriga om möjligheten att få stöd och hur man 

begär stöd (Socialstyrelsen, 2014). För att lagens intentioner ska kunna uppfyllas finns behov 

av utökad kunskap om de rättigheter som finns när det gäller äldre och anhörigvårdares 

behov. Genom att ge rätt stöd till anhörigvårdare kan man undvika negativa konsekvenser för 

anhöriga och deras närstående och på detta sätt bidra till att äldre och anhörigvårdares 

välbefinnande (Sand, 2016). Socialstyrelsen betonar vikten av att socialtjänsten vid 
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bedömningar av äldres behov av stödinsatser och vid utförandet av dem, ska samverka med 

anhöriga. Det är viktigt att både den enskildes och anhöriges synpunkter beaktas, eftersom 

stödinsatser ska tillgodose både den enskildes och anhöriges behov (Socialstyrelsen, 2010). 

Anhörigvårdares omsorg kan förväntas ha stor betydelse för äldres välbefinnande. Antalet 

äldre personer med omfattande omvårdnadsbehov ökar i Sverige och därmed även antalet 

anhörigvårdare. Ämnet är intressant ur det sociala arbetets perspektiv, eftersom man som 

socialarbetare kommer att stöta på anhöriga som redan är involverad i att ge omsorg till sina 

äldre. Den omsorgen som anhöriga erbjuder sina äldre närstående har en stor betydelse för 

äldres välbefinnande. I det läget är det viktigt att förstå de anhörigas situation och den roll de 

har och har haft. En förutsättning för att kunna tillgodose anhörigvårdares behov är att ha 

kännedom om hur deras situation och behov ter sig, med utgångspunkt från deras eget 

perspektiv. Med studien kan bilden bli mer nyanserad när man undersöker anhörigas  

erfarenheter och upplevelser av anhörigvården. En mer nyanserad bild av denna typ är direkt 

nödvändig för att få en djupare förståelse av sammanhanget.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för anhörigvårdares erfarenheter och 

upplevelser av omsorgsarbetet. 

Frågeställningar 

- Vad ingår i anhörigvårdares omsorgsarbete?  

- Hur upplever anhörigvårdarna omsorgsarbetet?  

- Hur upplever anhörigvårdarna stödet från kommunen? 

Avgränsningar 

Var femte person i vuxen ålder stödjer en närstående. Det är Cirka 1,3 miljoner personer som 

ger regelbundet omsorg till en närstående enligt Socialstyrelsen (2014). Anledningen till att ge 

omsorg kan bero på olika faktorer som den närståendes höga ålder, långvariga sjukdom eller 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2014). Denna studie avser anhörigvårdare som ger 

omsorg till närstående som är minst 65 år.  

I denna uppsats med begreppet närstående menar jag de personer som får stöd av sina 

anhöriga. Med begreppet anhörig menar jag personer som ger omsorg till en närstående. I 

denna studie används nedanstående definitioner av begrepp.   

Anhörig:  ”person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna” (Socialstyrelsen, 

2004a).  

Närstående:  ” en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till ”  

(Socialstyrelsen, 2004b). 

Anhörigvårdare:  ”person som vårdar närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har 

funktionsnedsättning”. (Socialstyrelsen, 2004c). 
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Disposition 

Uppsatsen inleds med bakgrund som redogör för äldreomsorgens historia och välfärdsstatens 

utveckling samt förändringar. Sedan presenteras tidigare forskning. I avsnittet presenterats 

tidigare forskning utifrån olika teman som jag funnit kring ämnet. Därefter beskrivs 

datamaterial och bearbetning i metodavsnittet. I resultatdelen prövas frågeställningar och 

studiens resultat presenteras. I det avslutande diskussionsavsnittet diskuteras resultaten där 

reflekteras över studiens eventuella brist samt ges förslag på vidare forskning.  

2. Bakgrund 

Äldreomsorg och dess utveckling 

Tidigare låg det största ansvaret på anhöriga för försörjning av och omsorg om äldre personer, 

men i början av 1900-talet förändrades ansvarsfördelningen genom reformer. Det är den 

offentliga äldreomsorgen som har huvudansvaret för äldres behov av omsorg (Sand, 2014). I 

början av 1990-talet förändrades de offentliga välfärdstjänsterna. New Public Management, 

som fokuserar på uppföljningar och mätningar av verksamheten som ett led i att öka 

effektiviteten, samt införandet av lagen om valfrihetssystem (SFS 2008:962) (LOV), lagen om 

offentlig upphandling (SFS 2016:1145) (LOU) och införandet av lag om förfarandet vid 

skattereduktion för hushållsarbete (SFS 2009:194) (RUT) var avgörande för privatisering av 

välfärdstjänster och framförallt äldreomsorgstjänster. Dessa lagar underlättade för privata 

aktörer att konkurrera om välfärdstjänster på marknaden. LOV möjliggör för den som har 

blivit beviljad en insats av socialtjänsten, t.ex. hemtjänst, att välja vilken hemtjänstutförare 

som ska verkställa insatsen. Tanken bakom reformen var att öka brukarens inflytande över 

insatsen samt att ge möjligheten att vid missnöje byta utförare. Skillnader mellan kommunala 

och privata utförare är att privata utförare kan erbjuda extratjänster som brukaren kan köpa på 

marknaden. Kommuner kan inte erbjuda extratjänster som skulle konkurrera med privata 

aktörer.  

Offentliganställda ska vara neutrala i förhållande till brukarnas val av utförare (Meagher & 

Szebehely, 2013). Åtstramning av den offentliga omsorgen har medfört att lokala politiker 

och chefer fått ett ökat fokus på den kommunala budgeten och nödvändiga prioriteringar. 

Detta har lett till restriktiva lokala riktlinjer snarare än att fokus riktats mot den enskildes 

behov och helhetssituation (Szebehely & Trydegård, 2012). Av socialtjänstlagen (SFS 

2001:453)  (SoL) framgår att tjänsterna inom äldreomsorgen ska vara av god kvalitet och att 

kvaliteten systematiskt ska förbättras. Däremot framgår inte i detalj hur kvalitetsstyrningen 

ska genomföras. Det innebär att lokala myndigheter kan utveckla egna metoder för att styra 

kvaliteten. Kommunerna har ansvar för att äldreomsorgen håller en god kvalitet. När 

insatserna utförs av privata utförare kan kommunerna genom avtal ställa krav på kvalitet. 

Syftet med att konkurrensutsätta äldreomsorgen var att minska kostnaderna och höja 

insatsernas kvalitet. Studier har visat på minskade kostnader men på bekostnad av kvaliteten.  

Privata utförare med vinstdrivande syfte har i större utsträckning personal som är timanställd 

och lågutbildad jämfört med den offentliga äldreomsorgen. Detta leder till mer stress inom 

personalgruppen, vilket i sin tur påverkar omsorgens kvalitet (Meagher & Szebehely, 2013). 
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Minskningen av välfärdstjänster inom den offentliga omsorgen har skett utan några väsentliga 

ändringar i lagstiftningen på nationell nivå (Jolanki, Szebehely & Kauppinen, 2013). I 4 kap. 

1 § SoL framgår att ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 

tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt”.  I livsföring i övrigt inryms olika typer av 

insatser som ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Exempel på insatser är 

hemtjänst eller olika boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättningar 

(Prop.2000/01:80 s. 92). Även om särskilda boendeformer, dagverksamhet och hemtjänst 

nämns i SoL så definieras inte de offentliga insatser som är riktade till äldre personer tydligt i 

lagen och det framgår heller inte tydligt vilka tjänster kommuner bör erbjuda denna målgrupp 

(Jolanki, Szebehely & Kauppinen, 2013). De vanligaste insatserna som äldre och personer 

med funktionsnedsättning får är hemtjänst, boendestöd och trygghetslarm. Bland personer 

som är 65 år och äldre erhåller en tredjedel av kvinnorna och en femtedel av männen minst en 

insats enligt SoL. Drygt 183 000 personer som är 65 år och äldre har insatsen trygghetslarm. 

Andelen 65 åringar och äldre ökade mellan perioden 2010 och 2018 med cirka nio procent 

och de som har fyllt 90 år eller är äldre ökade med cirka 45 procent under samma period. 

Bland de som är 80 år och äldre bor cirka tolv procent på särskilt boende. Cirka tolv procent 

av de äldre som bor i sitt ordinära boende hade minst 80 timmar hemtjänst per månad. 

Andelen personer som är 65 år och äldre med hemtjänstinsatser har minskat från nio procent 

till ca åtta procent mellan år 2010 och 2018. Andelen äldre med särskilt boende har minskat 

från ca fem procent till fyra procent (Socialstyrelsen, 2018).  

Även brist på kvalitet i den offentliga omsorgen resulterar i att en del hjälpbehövande äldre 

avstår från att ansöka om omsorgsinsatser. Det kan leda till en ökande omsorgsbörda för 

anhöriga eller att de äldres behov inte blir tillgodosedda. Det finns äldre personer som väljer 

att vända sig till frivilligorganisationer för att få stöd eller köper privata tjänster. Med en 

offentligt finansierad äldreomsorg begränsas inte den enskildes tillgång på tjänster av 

individens köpkraft men på den privata marknaden fungerar det annorlunda. Personer med 

högre socioekonomisk status har i alla tider haft råd att köpa sig tjänster privat. Även den 

offentliga omsorgen har stor betydelse när det gäller äldre kvinnor och förvärvsarbetande 

kvinnor. Eftersom fler kvinnor än män arbetar inom den offentliga omsorgen blir de mer 

beroende av den offentliga sektorn vilket gör att kvinnor blir mer sårbara när välfärdsstaten 

brister. Kvinnor påverkas dubbelt, både som anställda och som äldre hjälpbehövande 

(Ulmanen, 2015). Kvinnor blir mer sårbara när de blir äldre eftersom kvinnor lever längre och 

männen då har möjlighet att få hjälp och omsorg av sina fruar i slutet av livet. Ensamstående 

kvinnor förlitar sig istället på hjälpinsatser utanför det egna hemmet ( Winqvist, 2010). 

Medellivslängden för kvinnor i Sverige är fyra år längre än för män; 80,6 år för män och 84,1 

år för kvinnor. Kvinnor utgör 54 procent av Sveriges äldrebefolkning. En tredjedel av äldre 

kvinnor får minst en insats enligt socialtjänstlagen medan motsvarande siffra för män är en 

femtedel (SCB, 2017). 

Forskning har visat att anhöriga till äldre som använder offentliga tjänster är mer avlastade 

jämfört med de som inte har tillgång till välfärdstjänster. Anhörigas obetalda omsorg minskar 

i de länder som erbjuder mest välfärdstjänster och arbetskraftsdeltagande är mindre i de länder 

som inte erbjuder statliga tjänster (Daatland & Lowenstein , 2005; Heger, 2014).  Enligt 
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Lafortune och Balestat (refererad i Rostgaard, Timonen & Glendinning, 2012) har omsorg i 

hemmet och anhörigvård ökat i alla OECD- länder i samband med den åldrande befolkningen. 

Att ge omsorg i hemmet anses vara ekonomiskt hållbart och efterfrågan på att ge 

omsorgsarbete i det ordinära boendet kommer att öka i framtiden. 

 

Anhörigvårdare  

För flera hjälpbehövande personer som bor hemma utförs omsorgsarbetet av en anhörig eller 

av den enskildes närmaste omgivning (Furåker & Mosseberg, 1997 ). Med anhörigvårdare 

avses ”Person som vårdar närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har 

funktionshinder”  (Socialstyrelsen, 2004c). En anhörigvårdare kan vara en förälder som ger 

omsorg till sitt barn, ett barn som tar hand om sin förälder, eller make / maka som tar hand om 

sin respektive. Det kan vara en annan släkting eller grannar eller vänner som bistår den 

hjälpbehövande personen. Oftast är omsorgsarbetet obetalt, men i de flesta kommuner kan 

anhöriga få en form av ersättning eller bli anställda som anhörigvårdare.  

Anhörigvårdaren är inte utbytbar. Att vara anhörigvårdare innebär i princip att samma person 

kommer ha ansvaret för den vård- och omsorg som den närstående får. Kontinuitet inom 

anhörigvården kan leda till att anhörigvårdaren blir bunden till den närstående som får 

omsorgen. Sådana sociala relationer  kan innebära vissa påfrestningar. Begreppet bundenhet 

är svårdefinierat och kan delas i två olika aspekter. För det första kan bundenhet handla om 

objektiva omständigheter där personen med omvårdnadsbehov kan behöva hjälp vid moment 

som på- och avklädning, måltidssituationer och hygienskötsel. Bundenhet kan även innebära 

subjektiva omständigheter, exempelvis hur personen upplever sin situation. Det finns ett 

samband mellan de två olika aspekterna, och olika personer kan uppleva olika saker när det 

gäller både aspekterna (Furåker & Mosseberg, 1997).   

 

Socialtjänstens stöd till anhöriga  

Socialtjänsten har ett långtgående ansvar för att stödja anhörigvårdare. I 5 kap. 10 § SoL 

framgår att ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 

närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har funktionshinder”.  

År 1998 föreslog riksdagen att ett särskilt bidrag på 100 miljoner kronor skulle betalas ut från 

år 1999 till 2001. Det namngavs med (Anhörig 300). Syftet var att kommunerna i samverkan 

med anhörigvårdare och frivilligorganisationer skulle utveckla olika stödformer till 

anhörigvårdare. Socialtjänstens ansvar för anhöriga skärptes i och med införandet av 

paragrafen och bakgrunden till det (Winqvist 2010). 

Det är viktigt att socialtjänsten ger tydlig information om insatser, anhörigvård och stöd till 

anhörigvårdare, både till de som redan är aktuella för insatser och de som inte är det. Både 

anhöriga och deras närstående ska bemötas med vänlighet och respekt samt hänsyn ska tas till 

deras självbestämmande och delaktighet när det gäller behov av insatser. Det är också viktigt 

att socialtjänsten samverkar med involverade anhörigvårdare om hur stödet ska utövas. Stödet 

till anhörigvårdare ska utformas efter var och ens unika behov och önskemål. Insatserna ska 

vara flexibla och anpassade till anhörigvårdarens situation och möjliggöra att anhörigvårdaren 



 
10 

kan förvärvsarbeta och utföra sina intressen. Omsorgsinsatserna ska också vara av hög 

kvalitet. En fungerande hemtjänst, dagverksamhet och boendestöd är betydelsefulla insatser 

när det gäller att avlasta anhörigvårdare. Personal inom socialtjänsten ska uppmärksamma 

anhörigvårdare, bemöta dem på ett respektfullt sätt och samarbeta med dem. Anhörigvårdare 

utgör en viktig roll för den närstående som vårdas och är också en viktig samarbetspartner för 

myndighetspersoner för att utföra ett bra arbete. Det är också viktigt att anhörigvårdare känner 

sig trygga och att de har tillit till personal och verksamheter som de har kontakt med. Det allra 

viktigaste och efterfrågade stöd från anhörigvårdare är erkännande, respekt och delaktighet. 

Anhörigvårdare ska bemötas utifrån deras individuella behov (Socialstyrelsen, 2013).  

3. Tidigare forskning 

Vid sökning efter tidigare forskning inom området blev det tydligt att kvantitativa studier är 

vanligare än kvalitativa studier. De flesta av studierna var kunskapsöversikter eller gjordes 

utifrån kvantitativa forskningsmetoder i form av enkätundersökningar (Ericsson, Persson & 

Hanson 2016; Gough, 2013; Heger, 2014; Malmberg & Sundström, 2012; Schulz & Beach, 

1999;  Socialstyrelsen, 2012; Szebehely, Ulmanen & Sand, 2014; Sand, 2014; Szebehely 

Ulmanen & Sand 2014 ; Winquist, 2010). Kunskap som saknas rör de kvalitativa aspekterna 

av anhörigstöd, anhörigomsorgens innehåll och anhörigvårdarnas behov. Den kvalitativa 

forskningen behövs för att belysa anhörigvårdarens upplevelse och situation kring omsorgen. 

För att få en större förståelse av ämnet har både nationell och internationell forskning 

granskats. Följande databaser har använts för att finna relevanta vetenskapliga artiklar inom 

området. DiVA, Google Scholar, SwePub och Libris Webbsök. För att vara säker på att 

artiklarna varit vetenskapliga användes Peer Review. Relevanta artiklar och avhandlingar 

hittades från artiklarnas referenslistor.  

Både svenska och engelska sökord användes: 

Family caregivers*, Relatives care*,  Home care*, Elderly care*, Anhörigomsorg*, 

Anhörigstöd*, Närstående*, Stöd till anhöriga*, Äldres anhöriga*, Informell omsorg*, 

Omsorgsbörda* samt Anhörigvårdare.  

Anhörigomsorgens innehåll och omfattning 

Winquist (2010) har gjort en kunskapsöversikt som bygger på publicerade forskningsresultat,  

utredningar, FoU- rapporter samt offentliga skrifter som publicerats mellan år 2000 och 

mitten av år 2008. I sin studie kommer Winquist fram till att anhörigvården varierar och det 

kan innefatta praktisk hjälp, personlig omvårdnad, hushållsarbete, reparationer, kontakt med 

myndigheter samt stöd i att sköta ekonomiska bitar. Anhörigvården kan även innehålla 

känslomässig hjälp i form av att stödja och trösta den hjälpbehövande personen. Det är enligt 

författaren väldigt svårt att mäta omsorgens omfattning vilket innebär att en Anhörigvårdares 

hjälp kan avse enstaka tillfällen under veckan eller månaden men också omvårdnad dygnet 

runt.  

Även Szebehely, Ulmanen och Sands (2014) studie, i vilken 3630 anhörigvårdare i Sverige 

deltog, visar att anhörigvården kan omfatta många aspekter, så som tillsyn, känslomässigt stöd 

eller annan praktisk hjälp. Omkring hälften av anhörigvårdarna bistod i myndighetskontakter, 
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vårdkontakter och ekonomiska angelägenheter. Andelen anhörigvårdare som gav personlig 

omvårdnad eller medicinsk hjälp var mindre. Sådan hjälp var också vanligare att kvinnliga 

anhörigvårdare gav.   

År 2008 gav Socialstyrelsen uppdrag till Institutet för gerontologi (IFG) att genomföra en 

enkätundersökning bland personer som var 55 år eller äldre och bodde i Mullsjö. Syftet med 

studien var att kartlägga mönstret i anhörigomsorgen. Cirka 70 procent svarade vilket, 

motsvarade 1 600 personer. Resultatet visar att ungefär hälften av anhörigvårdarna gav 

omsorg till sina närstående. En del svarade att de gav omfattande omsorg till sina partners. 

Vissa gav lite hjälp till sina föräldrar eller sina grannar. År 2010 gjordes en 

uppföljningsundersökning och vid detta tillfälle deltog 911 personer. Man konstaterade att det 

har skett förändringar gällande omsorgen och att allt fler har börjat ge utökad anhörigomsorg 

eller gav omfattande omsorg till sina närstående. Många anhörigvårdare delade ansvaret med 

någon annan familjemedlem. Resultatet visar även att en stor andel av anhöriga delade 

ansvaret med kommunala omsorgstjänster, vilket resulterade i fler nöjda anhörigvårdare och 

närstående. Både anhöriga och den äldre hjälpbehövande personen strävade efter tillräcklig 

och bra omsorg (Malmberg & Sundström, 2012). 

Anhörigvårdarens upplevelser av omsorgsarbetet  

Ericsson, Persson och Hanson (2016) har gjort en kunskapsöversikt om anhöriga till äldre 

personer med psykisk ohälsa. Resultatet av denna forskningssammanfattning visar att 

anhöriga som vårdar personer med någon form av psykisk ohälsa upplever blandade känslor 

samt att det var mycket vanligt att anhörigvårdare upplevde känslor som sorg, oro, skam och 

skuld beroende på situationen. Det var vanligare bland anhörigvårdare som klandrade sig 

själva för den närståendes ohälsa. Ensamhet var en vanligt förekommande faktor som 

nämndes av flera anhörigvårdare, då flera anhöriga kände sig övergivna och menade att de 

saknade stöd i rollen som anhörig, något som påverkade deras tillvaro på ett negativt sätt.  Det 

visade sig också att alla anhörigvårdarna inte upplevde själva omsorgen som en börda eller 

belastning, utan tvärtom. De flesta anhöriga upplevde sina förmågor att kunna hjälpa till som 

något positivt och meningsfullt. De flesta anhörigvårdare uppgav att omsorgen ger en känsla 

av att ha betydelse och ett värde. Att ge omsorg till en närstående som är sjuk kan också vara 

ett sätt att ge tillbaka något för allt det positiva som man upplever sig ha fått av personen 

tidigare. En del anhörigvårdare uttryckte att det också fanns glädje i omsorgsarbetet. Till 

exempel då man såg framsteg hos närstående, samtidigt som de beskrev en längtan efter att 

situationen skulle bli normal igen.   

 

Szebehely, Ulmanen och Sands (2014) studie om anhörigvårdarnas upplevelse av omsorg 

tyder på liknande resultat. Resultatet av deras undersökning tyder på att anhörigomsorgen är 

en blandning av både positiva och negativa känslor. Den positiva känslan av omsorg innebär 

en känsla av glädje och tillfredställelse när man ger omsorg till sin närstående. Den negativa 

känslan innebär olika former av problem, så som trötthet, stress och brist på tid för sin egen 

del.  
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Arbetsliv och ekonomi  

Szebehely, Ulmanen och Sands (2014) har gjort en studie som bygger på en 

enkätundersökning av 3 630 personer i åldrarna 45-66. Studien gjordes våren 2013 och syftet 

med studien var att undersöka anhörigomsorgens omfattning och hur anhörigvårdares vardag 

och försörjning påverkas av omsorgsarbete. Resultatet av studien visar att 42 procent av både 

män och kvinnor ger omsorg minst en gång i månaden. Resultatet tyder på att kvinnor ger mer 

daglig omsorg jämfört med männen, kvinnor ger 5,4 timmar anhörigomsorg, medan männen 

ger 3,8 timmar anhörigomsorg per vecka. Kvinnor som kombinerade omsorgen med 

förvärvsarbetet hade mindre fokus på arbetet jämfört med männen i liknande situation. 

Anhörigvårdares arbetsliv påverkas negativt, särskild om personen utövar omfattande omsorg. 

Det är vanligt att anhörigvårdare inte kan fokusera på arbetet på grund av omsorgsarbetet. Det 

kan uppstå svårigheter med arbetstider, t.ex. att komma i tid till arbetet eller att man behöver 

sluta tidigare. Det kan också uppstå svårigheter med att hinna utföra arbetsuppgifter då det 

ibland krävs att anhörigvårdaren behöver kontakta myndigheter eller andra berörda under sin 

arbetstid. Tacka nej till övertid, inte kunna ta nya uppdrag eller att inte kunna delta i möten är 

andra faktorer som begränsar anhörigvårdarens utveckling i arbetslivet. Det visade sig också 

vara vanligt att anhörigvårdaren  använder sina semesterdagar för att ge omsorg. Det händer 

att man som anhörigvårdaren ibland behöver ta längre ledigheter från arbetet eller behöver 

sjukskriva sig för att ge omsorg, vilket leder till lägre inkomst och påverkar ekonomin 

negativt. Ett tungt omsorgsarbete ger upphov till fysiska besvär och vissa sjukdomar som 

resulterar till att anhörigvårdaren minskar sin arbetstid, slutar arbeta eller går i förtidspension. 

Eftersom kvinnor utövar anhörigvård i större utsträckning än männen är risken större att de 

väljer att gå i pension i förtid (Szebehely, Ulmanen & Sand, 2014).  

Sands (2014) kunskapsöversikt om hur anhörigomsorgen påverkar anhörigvårdares arbete och 

ekonomi visar att konsekvensen av anhörigomsorg kan leda till lägre inkomst. Anhöriga som 

ger regelbunden omsorg har lägre inkomst på grund av att de ofta är tvungna att sluta göra 

karriär. Det kan också vara att anhörigvårdare är tvungna att välja arbeten som ger bättre 

balans mellan omsorgen och arbetet. Ett annat resultat som forskaren kommer fram till i sin 

studie är att anhörigomsorgen inte alltid uppskattas av de äldre vårdtagarna då de föredrar att 

ta emot hjälp från den offentliga äldreomsorgen. 

Anhörigvårdares hälsa 

En amerikansk studie visar att vuxna barn som kombinerar arbete och omsorg om en 

närstående löper stor risk att drabbas av stress, depression eller psykiska och fysiska ohälsa 

(McClure och Sander, 2008).  

 Andrén och Elmståhl (2008) genomförde en tvärsnittsundersökning där 2 238 äldre personer 

med någon form av hjälp eller stöd från socialtjänsten deltog. Forskarna ville göra en 

undersökning av äldres kognitiva förmågor där 225 äldre personer som hade någon form av 

kognitiv svikt erbjöds en medicinsk undersökning. Av dessa äldre blev 130 personer 

diagnostiserade med en demenssjukdom. Anhörigvårdare till de äldre med demenssjukdom 

svarade på ett frågeformulär som handlade om deras upplevelser och hälsa. Syftet med 

studien var att undersöka anhörigvårdarnas upplevelse av sin egen hälsa. Studien visar att 

anhörigvårdare till en äldre med demenssjukdom upplevde måttlig börda. Det visade sig också 
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att anhöriga upplevde isolering och besvikelse gällande omsorgen. Anhörigvårdare som gav 

mindre omsorg rapporterade signifikant bättre upplevd hälsa än de anhörigvårdare som hade 

högre börda och erbjöd omfattande anhörigvård. 

Szebehely, Ulmanen och Sands (2014) studie visar att det är vanligt att anhörigvården 

påverkar individens tillvaro på ett negativt sätt när det gäller upplevd hälsa och att utföra vissa 

fritidsaktiviteter eller umgås med vänner och bekanta. Studiens resultat visar också att 

anhörigvården kan innebära fysiska och psykiska påfrestningar. Kvinnliga anhörigvårdares 

vardagsliv påverkas mera negativt än mäns. De flesta av kvinnorna angav att de upplever 

omsorgsarbetet psykiskt och fysiskt påfrestande. 

Hegers (2014) studie om vuxna döttrars omsorgsarbete till äldre tyder på liknande resultat.  

Studiens huvudsakliga slutsats visar att hälften av Europas kvinnor som är i åldrarna 50 år 

eller äldre ger obetald omsorg till sina gamla hjälpbehövande föräldrar. Kvinnor är en utsatt 

grupp av anhörigvårdare när det gäller anhörigomsorgens negativa påverkan på livet. De 

utsätts för mer stress vilket ledder till sämre hälsa. 

Schulz och Beach (1999) har genomfört en kohortstudie från 1993 till 1998 för att undersöka 

sambandet mellan omsorgskrav bland äldre som fått omsorg av sina anhöriga och 

anhörigvårdarnas hälsa. Författarna kommer fram till att det finns ett starkt samband mellan 

att vårda en äldre person med omfattande hjälp och anhörigvårdares fysiska och psykiska 

hälsa. Trots att anhörigvårdare utför en viktig tjänst för sina närstående och för samhället, gör 

de det på bekostnad av sig själva. Att ge omfattande hjälp till en närstående är en belastning 

för många anhörigvårdare, vilket ökar risken för depression och psykisk ohälsa. Även 

kombinationen av den fysiska hjälpen och den känslomässiga stressen leder till stora 

hälsoproblem. En del anhöriga ställer höga krav på sin egen insats som anhörigvårdare, de 

upplever ofta kronisk stress i samband med omsorgen. Resultaten visar även att 

anhörigvårdarna kan vara i riskzonen för ökad dödlighet; risken för dödligheten var större 

bland anhörigvårdare som rapporterade påfrestning i samband med omsorgen.  

Socialstyrelsen (2014) genomförde en pilotstudie för att kartlägga anhörigomsorgens 

omfattning och konsekvenser. Resultatet visar att en omfattande omsorg kan medföra 

negativa konsekvenser när det gäller anhörigvårdares hälsa, arbete och livskvalitet. Det 

viktigaste resultatet att få fram var att omsorgens omfattning hade stor betydelse för hur 

anhörigvårdarnas situation påverkades. Hälsan och livskvaliteten påverkades på ett negativt 

sätt för anhöriga som gav en omfattande omsorg. Cirka 30 procent av anhörigvårdarna som 

gav en omfattande omsorg skattade sin hälsa som nedsatt.  

En kunskapsöversikt av Gough (2013) som belyser anhörigomsorgen till både äldre och 

personer med funktionsnedsättning tyder på negativa konsekvenser av anhörigomsorgen. Det 

huvudsakliga syftet med studien var att se hur olika typer av omsorg kan påverka makarnas 

relation, betydelsen av det sociala nätverket och vilka behov som finns hos anhörigvårdare. 

Gough (2013) kommer fram till att många anhörigvårdare mådde dåligt och kände sig kränkta 

i mötet med professionerna. Med detta menar författaren att myndigheterna ifrågasätter 

anhörigvårdarnas behov av stöd vilket i sin tur leder till en sämre hälsa. 
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I en amerikansk studie av Collins och Swartz (2011) rapporterade 66 miljoner amerikaner att 

de kände en person som var obetald anhörigvårdare. Eftersom 80 procent av personer med 

kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar bor hemma, är omsorgsansvaret för anhöriga 

betydande. Cirka 25 procent av anhörigvårdare tar hand om en person med demenssjukdom. 

Anhörigvårdare till dessa personer upplever höga påfrestningar som leder till psykisk ohälsa. 

Detta förklaras med att demenssjukdomen kan orsaka personlighetsförändringar eller 

beteendeförändringar, vilket kräver en ökad omsorg och extra tillsyn (Collin & Swartz, 2011).   

Två rikstäckande undersökningar utfördes år 2000 på uppdrag av Socialstyrelsen. I den första 

undersökningen intervjuades 21 äldre anhörigvårdare (75+) och visar att omsorgen kan 

medföra olika konsekvenser. Vissa anhörigvårdare uppgav att de upplever att deras sociala liv 

har inskränkts och att de inte hinner umgås med andra familjemedlemmar, vänner eller 

bekanta. Resultatet visar att en viktig förutsättning för att orka med anhörigomsorgen fysisk 

och psykiskt är att den egna hälsan är god. Anhörigvårdarna uttryckte en oro inför över hur 

det skall gå i framtiden om deras hälsa inte räcker till. Drygt hälften av anhörigvårdarna ansåg 

att omsorgen inte påverkat deras hälsa på ett negativt sätt. Däremot ansåg hälften av 

anhörigvårdarna att de med stigande ålder fick fysiska nedsättningar som gjorde livet med 

omsorgen svårare. De uppgav att det har blivit för mycket och att de har blivit trötta, slitna, 

fått ont i ryggen och drabbats av stress. I den andra undersökningen som 37 anhörigvårdare 

deltog i tyder på liknande resultat. Vissa anhörigvårdare hade uppenbarligen en tung situation 

och upplevde omsorgen i hög grad eller i viss mån fysiskt eller psykiskt betungande. 

Anhörigvårdare till demenssjuka personer gav en omfattande omsorg och hade därför sämre 

hälsa jämfört med övriga anhörigvårdare (Socialstyrelsen, 2001).  

Kommunens stöd till anhöriga  

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) kartlagde och följde utveckling av stöd till 

anhöriga i samarbete med åtta FoU-enheter i åtta kommuner runt om i Sverige. Följande 

kommuner var med i projektet; Borås, Härjedalen, Hässleholm, Strängnäs, Malmö, Skara, 

Uppsala och Västervik. Syftet med studien var att kartlägga innehållet i stödet till anhöriga. 

Under tre år skulle man följa utvecklingen i ovannämnda kommuner. Studien inleddes med en 

kartläggning genom att ta del av tillgängliga dokument, kommunernas hemsida, intervjuer och 

enkätfrågor till chefer och andra berörda personer. Årligen i tre år genomfördes 

fokusgruppsintervjuer där personal, beslutsfattare och representanter från ideella 

organisationer deltog. Där diskuterades hur stödet till anhöriga har utvecklats. Resultatet 

visade att stödet till anhöriga förändrats och utvecklats en del under projekttiden i fem av 

kommunerna, uppföljningen av anhörigas erfarenheter visade dock motsatsen. Behovet av 

samtal visade sig vara stort bland anhöriga. Anhöriga till äldre utgjorde den största gruppen 

och en del av stödet inriktades på dem (Winqvist, 2012).   

Socialstyrelsens slutrapport om stöd till personer som vårdar och stödjer närstående visar att 

kommuners insatser brister när det gäller stöd till anhörigvårdare. Undersökningen bygger på 

årliga nationella kommunenkäter från år 2010 till 2014. Svarsfrekvensen har varit ca 80 

procent och ungefär en fjärdedel av landets kommuner eller stadsdelar som inte har svarat. 

Syftet med undersökningen var att socialstyrelsen fått uppdrag av regeringen för att följa upp 
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hur kommunerna tillämpar 5 kap. 10 § SoL. Som tidigare har nämnts lagen tydliggör 

socialnämndens ansvar när det gäller anhörigvårdares behov av stödinsatser. 

Socialstyrelsens viktigaste slutsats var att det återstår en del arbete för att uppfylla ansvaret 

om stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer närstående samt inkludera anhöriga i all vård- 

och omsorgsverksamhet. Kommunerna behöver bli bättre på information när det gäller vilket 

stöd kommunen kan erbjuda och på vilket sätt anhöriga kan ansöka om stöd. 

Kommunerna behöver utveckla samarbetet med anhörigvårdare och ta del av deras kunskap 

och erfarenheter. Resultatet av enkätundersökningen visar att enskilda stödsamtal är en insats 

som är vanligt förekommande inom hela socialtjänsten. Insatsen innebär service i form av råd 

och stöd samt att ge information till anhörigvårdare. Det har visat sig att många anhöriga får 

delta i en anhöriggrupp där man kan dela med sig av sina erfarenheter. En annan insats som är 

uppskattad av många anhörigvårdare är avlösning i hemmet. Anhöriga behöver insatsen för att 

få avlastning och det är mycket vanligare inom äldreomsorgen att ansöka och ta nytta av 

insatsen (Socialstyrelsen, 2014).  

Projektet närståendes vård av äldre – anhörigas och professionellas perspektiv som ingår i 

projektet Anhörig 300 hade syftet att uppmärksamma anhörigvårdares behov av stöd samt att 

utveckla metoder för stödsamtal med anhörigvårdarna. Undersökningen genomfördes i två 

steg. I det första steget intervjuades 245 anhörigvårdare och anhörigvårdarna intervjuades av 

14 personer som arbetade inom äldreomsorgen och bestod av distriktssköterskor, 

arbetsterapeuter och hemtjänstpersonal. Syftet med delundersökningen var att kartlägga 

anhörigvårdarnas upplevelser samt stöd och hjälpbehov. I andra delundersökningen fick de 14 

personerna som intervjuade anhörigvårdarna delta i en fokusgruppintervju. Där diskuterades 

kring anhörigvårdarnas erfarenheter, exempelvis synen på anhörigvårdare och hur arbetet ska 

utföras i framtiden. Resultatet visade att anhörigvårdare upplevde stress och att de inte hade 

tid för sig själva. Anhörigvårdarna berättade också att deras sociala nätverk förändrades på ett 

negativt sätt. Ett annat resultat visade att relationen mellan anhörigvårdaren och dennes 

närstående hade stor betydelse för hur rollen som anhörigvårdare upplevdes. Så länge det 

fanns positiva känslor kring omsorgen kunde dessa känslor omvandlas till positiv energi som i 

sin tur bidrog till att anhörigvårdare kunde bemästra omsorgens svårigheter på ett bättre sätt. 

Om dessa positiva känslor inte fanns kvar så hade anhörigvårdaren svårt att orka med 

omsorgens påfrestningar (Socialstyrelsen, 2001).  

Winqvist (2010) förklarar socialtjänstens ansvar när det gäller individualisering. Med 

begreppet menar hon att det ska tas hänsyn till anhörigvårdares olika behov och situationer 

och att stödet bör anpassas till deras behov. Hon menar vidare att olika situationer ställer 

anhörigvårdare inför olika utmaningar. Med detta menar författaren att anhörigvårdare kan ha 

olika stödbehov beroende på kön, ålder, klass, relation, hälsa, geografiskt avstånd och även 

boendeformen. Exempelvis så underlättas mycket när det gäller förflyttningar om den äldre 

bor i en anpassad bostad. Enligt författaren utgör även myndighetspersonalens utbildning en 

förutsättning att förstå anhörigas roll och situation. Winquist (2010) resultat visar att 

anhörigvårdare till demenssjuka personer har ett större behov av psykosocialt stöd. 

Anledningen är att denna målgrupp upplever mer oro, stress, sorg, skam, osäkerhet, ensamhet 

och har sämre hälsa jämfört med de andra anhörigvårdarna. För att förstå anhörigvårdares 

upplevelser och visa uppskattning för deras insats krävs ett hårt arbete i form av regelbundna 
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samtal med en person som har kunskap och förstår anhörigvårdares situation samt att den 

anhörige har förtroende för personen.   

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har på uppdrag av utredningen ”Nationell 

kvalitetsplan för äldreomsorgen (2015) sammanställt en kunskapsöversikt som har framtagits 

genom en litteraturgenomgång av både svensk och internationell forskning samt hearing med 

representanter för personal och beslutsfattare inom kommun och landsting som driver vård 

och omsorg. Litteraturgenomgången innefattar representanter från pensionär- och 

handikapporganisationer. Resultatet visar att ett gott bemötande innebär värdighet och respekt 

för både anhörigvårdaren och den närstående som tar emot omsorgen. Anhörigvårdare 

önskade ett individanpassat bemötande med önskemål om att biståndshandläggare 

inkluderade ett anhörigperspektiv vid biståndsbedömningen. Flera anhörigvårdare menade att 

biståndshandläggare genom ett professionellt bemötande kan undvika klyschor samt ta 

anhörigvårdares stödbehov på allvar. Värdighet handlar också om att anhörigvårdare ska 

kunna vara delaktiga i de insatser som kommunen erbjuder deras närstående. Flera anhöriga 

önskade kompetent personal när det gäller att lyssna in när anhöriga inte orkade ge omsorg.  

4. Teoretiska perspektiv 

Relevanta teorier kan underlätta förståelsen av människors utsagor och berättelser. Teori kan 

innebära en tankekonstruktion och är av betydelse i en forskningsprocess när man studerar 

och förklarar ett fenomen (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2009). Med hjälp av definitioner, 

förklaringar och kategorisering kan verkligheten konstrueras på ett visst sätt. Forskaren kan 

härigenom välja att lyfta fram vissa aspekter i ett fenomen eller bortse från andra aspekter. 

(Sohlberg & Sohlberg, 2002). För att förstå anhörigvårdarnas upplevelser och erfarenheter av 

omsorgsarbetet används i denna studie Antonovskys (2005) teori om känsla av sammanhang  

(KASAM) och Lazarus och Folkmans (1984) copingteori. 

 

KASAM 

Begreppet KASAM (på engelska "a Sense of Coherence", SOC ) introducerades av 

Antonovsky. Antonovsky menar att graden av känsla av sammanhang avgör hur en person 

klarar av stressituationer vilket i sin tur påverkar hälsan. Vissa personer har större förmåga att 

hantera stress. Det finns tre centrala komponenter i KASAM: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet syftar på i vilken utsträckning en individ upplever inre och yttre 

stimuli samt förmågan att förstå stimuli som sammanhängande, strukturerad och tydlig 

snarare än oväntad och slumpmässig. En människa med hög känsla av begriplighet kan 

hantera inkommande stimuli på ett bättre sätt. Med detta menas att individen förväntar sig att 

de stimuli som hen kommer att möta i framtiden är förutsägbara. Händelser som exempelvis 

krig, död eller misslyckanden kan förekomma, men en individ med hög känsla av begriplighet 

har förmågan att förstå omständigheter samt göra dem begripliga. Begreppet hanterbarhet 

innebär att individen inte betraktar sig som ett offer för omständigheterna, utan en människa 

med resurser som hanterar motgångar. En människa med hög känsla av hanterbarhet fastnar 

inte i påfrestande situationer eller sörjer inte oväntade händelser för alltid. Den tredje 
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komponenten är meningsfullhet och beskrivs som en motivationskomponent, där individen 

ska må bra och få engagemang och energi i de utmaningar som hen ställs inför livet. De tre 

komponenterna är beroende av varandra och det krävs en balans mellan dem för att hantera 

svåra situationer. Människor med hög känsla av meningsfullhet fokuserar på det viktiga och 

positiva områden i livet.  Enligt Antonovsky utvecklas känslan av sammanhang under en 

människas livslopp. I ungdomen kan i bästa fall en tillfällig KASAM ligga till grund för 

kortsiktiga förutsägelser av förmågan att handskas med stress och hälsotillstånd. I det tidiga 

vuxenlivet uppstår långsiktiga engagemang gällande den enskildes sociala roller och arbete 

som med barndomens och vuxenlivets erfarenheter förstärks eller försvagas (Antonovsky, 

2005).    

Coping 

Coping handlar om individens hantering av påfrestande och svåra situationer. Lazarus och 

Folkman (1984) anser att det inte är situationen i sig som är grunden till stressreaktioner, utan 

hur individen ser på själva händelsen. De menar att stressreaktioner uppstår när vi bedömer en 

situation som påfrestande. När vi upplever en situation som krävande försöker vi på olika sätt 

hantera den. Lazarus och Folkman delar in coping i olika former, men de två vanligaste är 

känslomässig coping eller problemfokuserad coping. Känslofokuserad coping (kallas även för 

intern hantering) handlar om hantering av känslor och reglering av känslomässiga reaktioner 

på själva problemet. Det går att använda olika copingstrategier för att minska det 

känslomässiga lidandet. Till exempel kan en individ försöka hitta något positivt i det negativa,  

eller försöka hitta något positivt i det negativa, försöker finna en mening i situationen eller 

undvika den stressfyllda situationen. Det går också att förenkla problemet genom att fokusera 

på vissa aspekter av problemet eller söka emotionellt stöd. Genom sådana strategier försöker 

individen bevara optimismen och hoppet. Problemfokuserad coping (extern hantering av 

situation) handlar om att identifiera problem och genom en aktiv handling skapa lösningar till 

det befintliga problemet för att ändra situationen. Denna copinstrategi riktar sig till den 

omgivande miljön, men den kan också användas inåt. Det kan exempelvis vara i vissa 

situationer individen har gjort en bedömning att personen kan ändra på en annan persons 

attityd eller även sitt eget beteende. Det kan vara att man väger in för och nackdelar för att 

lösa problemet på annat sätt eller be om hjälp för att göra det mer hanterbart.  

 Coping avser förmågan att anpassa sig till påfrestande situationer, vilket gör att individen lär 

sig att leva med dessa situationer, hantera dem eller gå vidare med dem (Lazarus &Folkman, 

1984).  

5. Metod  

I detta kapitel presenteras genomförandet av studien.  

Kvalitativ forskning  

Metodvalet för studien är uppbyggd på en kvalitativ ansats. En kvalitativ forskningsmetod i 

form av intervjuer användes då det ansågs vara det bästa tillvägagångsättet för att få en 

förståelse för anhörigvårdares upplevelser av omsorgsarbetet. Den kvalitativa metoden 

används i första hand inom humaniora och samhällsvetenskapen. Metoden syftar till 

tillfredställande beskrivningar av ett fenomens olika aspekter (Sohlberg & Sohlberg, 2002). 
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Forskningsintervju syftar till att ge en förståelse av ett fenomen, utifrån de intervjuades 

perspektiv (Kvale & Brinkman, 2009). Med hjälp av en halvstrukturerad intervjuguide 

ställdes frågor där anhörigvårdarna fick utrymme att berätta om sina upplevelser kring 

anhörigomsorgen (se bilaga 2). Denna metod är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet 

frågeformulär. En intervjuguide liknar en checklista med ämnet och frågor som täcker 

relevanta teman i själva studien (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Teman som jag 

fokuserade på var Anhörigomsorgens innehåll, Anhörigomsorgens inverkan på livssituationen 

samt vardagen och Stöd från kommunen. Inför intervjuerna genomfördes en pilotintervju med 

en person som är anhörigvårdare för sina föräldrar, detta för att få en uppfattning om 

intervjuns längd och om intervjuguiden och dess frågor är ändamålsenliga för att studiens 

syfte ska uppnås. Genom intervjun uppdagades att vissa frågeställningar behövde revideras 

något. 

Intervjuguide  
Intervjufrågorna i denna studie är utformade utifrån syftet för att besvara studiens 

frågeställningar (se bilaga 2). Då ämnet anhörigvårdares upplevelser kan anses vara 

känslosam, valde jag att börja intervjun med en kort presentation och några allmänna frågor 

om vem anhörigvårdaren var i relation till sin närstående. Frågorna berörde anhörigvårdares 

upplevelse och erfarenheter av omsorgsgivande. Innan första intervjun genomfördes valde jag 

att göra en testintervju, där upptäckte jag att två frågor var ledande frågor och kunde 

misstolkas av informanten. De två frågorna har tagits bort i efterhand och ersattes med andra 

frågor och sedan godkändes av handledaren. På slutet av varje intervju ställdes en 

summerande fråga kring om informanten hade något annat att tillägga.   

Urval  

Informanterna som skulle delta i studien behövde uppfylla vissa kriterier. Jag behövde åtta 

anhörigvårdare (fyra män och fyra kvinnor) som gav hjälp till sina äldre närstående. Personer 

som deltog i studien skulle vara anhörigvårdare som utförde omsorgsarbetet utan någon form 

av ekonomisk ersättning. Vissa anhörigvårdare får ekonomisk ersättning för sitt arbete, till 

exempel genom anhöriganställning eller hemvårdsbidrag, medan andra inte får det. Antalet 

informanter avgränsades till åtta, utifrån studiens omfattning och tidsram. Geografiskt sett har 

jag utgått från ett bekvämlighetsurval och avgränsat mig till en mindre kommun med ca 

90 000 invånare utanför Stockholm. En anhörigkonsulent i denna kommun som arbetar med 

stöd till anhöriga kontaktades. Jag bad anhörigkonsulenten att tillfråga åtta anhörigvårdare om 

de var villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Anhörigkonsulenten tillfrågade åtta 

personer som hon trodde kunde ställa upp för intervju. Av dessa åtta personerna var fem 

personer villiga att delta i intervjun. Anhörigkonsulenten tillfrågade tre ytterligare 

anhörigvårdare. Endast två män som ställde upp på intervju enligt anhörigkonsulenten samt 

fyra kvinnliga anhörigvårdare som samtliga tackade ja till intervju. Anhörigkonsulenten 

tillfrågade tre anhörigvårdare varav två kvinnor och en man, kvinnorna tackade ja till 

intervjun och på detta sätt blev det två män och sex kvinnor som slutligen ställde upp på att 

bli intervjuade. Deltagarna informerades skriftligt om syftet med studien, utifrån ett 

informationsblad (bilaga 1) som anhörigkonsulenten lämnade över till dem. De informerades 

också muntligt i samband med genomförandet av intervjuerna.  
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Genomförande  

Intervjuerna genomfördes individuellt. Informanterna fick välja plats för intervjun. En del 

anhörigvårdare ville inte prata inför sin närstående. En informant intervjuades på ett café och 

övriga i sin bostad. Vid varje intervju presenterade jag mig och bad om deltagarnas samtycke 

till att få spela in intervjun. Alla intervjuer spelades in med diktafon och mobil för att undvika 

tekniska fel. Att spela in intervjun ger forskaren större utrymme för att koncentrera sig på 

ämnet och att vara uppmärksam på att ställa följdfrågor (Kvale & Brinkman, 2009). Jag var 

uppmärksam på att inte glömma viktiga teman. Jag utgick från min intervjuguide och ställde 

följdfrågor vid behov. Jag var noga med att tänka på syftet med intervjun för att undvika 

onödig information som inte var relevant för studien. Enligt Widberg (2002) kan det upplevas 

som ansträngande att under en intervju sitta mott emot varandra, eftersom det innebär en 

ständig ögonkontakt. Därför valde jag att sitta i snett gentemot informanten för att underlätta 

samtalet. Intervjuerna pågick 40 -50 minuter, med ett genomsnitt på 45 minuter. 

En god relation i den kvalitativa forskningsintervjun är en grundförutsättning för att 

intervjupersonen ska berätta om sig själv. Att intervjuaren lyssnar, nickar och hummar 

bekräftande med visat intresse leder ofta till att informanten talar öppenhjärtigt om ämnet.  

Däremot måste forskaren undvika att inta en terapeutsroll. Risken är stor att informanten 

berättar om saker som aldrig har nämnts för någon annan. Därför är det viktigt att forskaren 

ska vara medveten om syftet med studien och samla data för undersökningen, inte hjälpa 

informanten att komma till rätta med sig själv och sina problem (Fangen & Sellerberg, 2011). 

Jag var medveten om möjligheten att informanterna inte ville berätta om sina övriga privata 

upplevelser eller erfarenheter. Jag försökte vara tydlig, lyssna och vara lyhörd för att 

informanterna skulle känna sig trygga och dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter 

kring anhörigvården. 

Transkribering  

Intervjuerna transkriberades samma dag som de genomfördes. Transkribering behöver göras 

tidigt för att eventuella intryck och nyanser inte ska glömmas bort (Bryman, 2011). När 

intervjuerna omvandlades till text läste jag igenom och lyssnade en gång till för att inte missa 

viktiga utsagor. Vid transkribering av intervjuer är det viktigt  tänka på den skrivna texten 

återspeglar informanternas utsagor. Jag har tagit bort irrelevant information vars innebörd 

handlade om anhörigvårdarens berättelser kring privata relationer samt upprepningar. Jag 

vidtog försiktighetsåtgärder för att inte missa viktiga detaljer i informanternas berättelser, jag 

har även tänkt på att innebörden i informanternas berättelse inte påverkas på något sätt. Vid 

omvandling från intervju till text erhålls en helhetsbild av samtalet vilket i sin tur ger större 

möjlighet att analysera språket, uttryck, tystnader och om informanterna talar på ett speciellt 

sätt (Widerberg, 2002). Citaten som jag presenterar i resultatet har ibland justerats från 

slanguttryck för att bli tydligare för läsaren.  

Databearbetning och analys 

Vid analysen av materialet lästes de transkriberade intervjuerna noggrant igenom vid flera 

tillfällen, för att skapa en förståelse för informanternas berättelser kring uppgiften att vara 

anhörigvårdare. Uttalanden särskilt relevanta för mina frågeställningar markerades med 

rödpenna. Informanternas utsagor och upplevelser av anhörigomsorgen jämfördes med 
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varandra. Genom innehållet i utsagorna urskildes kategorier. Inom samhällsvetenskapen 

används kategorisering för att få en överblick över materialet. Uttalanden delas in i olika 

kategorier för att en struktur över texten ska erhållas (Kvale & Brinkman, 2014). Till exempel 

berättade flera anhörigvårdare om aspekter kring hur anhörigomsorgen påverkade deras hälsa 

och arbetsliv.  Utifrån innehållet i kategorierna formulerades begrepp. Kategorierna ska vara 

ömsesidigt uteslutande, d.v.s. innehållet i kategorierna ska inte kunna passa in i flera 

kategorier. Utifrån kategorierna skapades teman. En tematisk analys är en av de vanligaste 

metoderna som man använder vid kvalitativt material. Detta innebär att man letar efter 

gemensamma teman i informanternas utsagor (Bryman, 2011). I resultatet presenteras de 

teman som utkristalliserades. De illustreras genom citat från informanterna. Det är viktigt vid 

transkribering av intervjuer att tänka på att den skrivna texten återspeglar informanternas 

utsagor (Bryman 2011). Vidare påpekar Bryman (2011) att informanternas utsagor i citat kan 

redigeras när upprepningar sker men det är viktigt att forskaren inte förändrar innebörden i 

informanternas citat.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Begreppen reliabilitet och validitet fokuserar på mätning och utgör främst viktiga kriterier för 

den kvantitativa forskningen (Bryman, 2011). Med reliabilitet /tillförlitlighet menas att 

resultatet ska bli samma om en annan forskare studerar ämnet på nytt. I en kvalitativ studie är 

det omöjligt att en andra forskare går in i samma miljö och situation som den första forskaren, 

vilket även gäller aktuell studie. Problemet med en kvalitativ studie kan vara att forskarens 

närvaro påverkar hela situationen (Kvale & Brinkman, 2009). Tillförlitlighet handlar också 

om att studien genomförts på ett sådant sätt att forskaren undviker avsiktliga felregistreringar 

av data. Frågeformuleringar som inte passar studiens syfte eller som har utformats på ett 

slarvigt sätt minskat till exempel en studies tillförlitlighet. Den viktigaste garantin för att 

uppnå en god tillförlitlighet är att datainsamlingen planeras och genomförs på ett noggrant sätt 

(Fangen & Sellerberg, 2013). Pålitlighet motsvarar reliabilitet som handlar om att forskaren 

ska vara transparent i sin process. Det finns krav på att forskaren på ett medvetet sätt inte låter 

subjektiva värderingar genomsyra arbetet (Bryman, 2011). För att uppnå pålitlighetskriteriet 

intervjuades anhörigvårdarna på ett likartat sätt. De fick samma frågor och intervjuaren 

försökte förhålla sig så neutral som möjligt. 

Validitet eller trovärdighet är ett mått för att mäta giltigheten. Med detta menas att 

frågeställningar ska vara relevanta till den målgruppen som forskaren har valt (Kvale & 

Brinkman, 2009). Med tanke på syftet med studien valdes målgruppen omsorgsfullt. Jag var 

noga med att välja mina frågor och tänkte hela tiden på att ställa öppna frågor och inte 

ledande. Jag ställde samma frågor till alla deltagarna men följdfrågorna var olika beroende på 

svaren jag fick.    

Med överförbarhet menas hur ett studieresultat ska överföras till en liknande population  

(Kvale & Brinkman, 2009). Denna studie utgörs av en liten grupp personer och kan därför 

inte generaliseras till alla anhörigvårdare som ger omsorg till sina äldre närstående. Det är 

även svårt att framkalla överförbarhet i studien, detta eftersom informanterna berättar utifrån 

sina egna och unika känslor kring anhörigvården. I min studie försökte jag hitta liknande 
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mönster med hjälp av tidigare forskning och anhörigvårdarnas berättelser. Anhörigvårdarna 

hade ungefär liknande berättelser när det gäller att ge hjälp och stöd till en närstående.  

Etiska överväganden  

Då forskning bedrivs finns fyra forskningsetiska principer som måste beaktas: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om syftet med studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylldes genom att deltagarna fick ta del av 

informationsbrev samt informerades muntligt inför intervjuerna.  

Samtyckeskravet handlar om deltagarnas rätt att själva bestämma över sin medverkan i 

forskningen. Informanterna kan delta i studien eller avbryta om de inte vill utan att det uppstår 

negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002). Jag har fått informanternas samtycke 

gällande deras deltagande i studien samt informerat de om möjligheten att avbryta deras 

deltagande om de inte vill medverka.  

Konfidentialitetskravet innebär att inte sprida inhämtade uppgifter samt att skydda 

uppgifterna för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Jag har försökt skydda informanternas 

uppgifter och ska radera all information i efterhand för att obehöriga inte ska kunna ta del av 

materialet. För att uppfylla detta krav har uppgifter sparats i min privata dator som endast jag 

har tillgång till. Jag har raderat inspelningar i mobilen och även diktafonen. Under 

transkriberingen har jag avidentifierat informanterna i den mån det gått. Informationen som 

redogörs i resultatet är deras ålder, könstillhörighet och vilka de är i relation till den äldre 

närstående.  

Det sista kravet handlar om nyttjandekravet vilket handlar om hur det insamlade materialet 

ska användas (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla detta krav kommer materialet endast 

att användas till denna uppsats, vilket samtliga informanter har informerats om. 

6. Resultat 

I detta kapitel kommer resultaten att presenteras: deltagande informanter samt de teman som 

framträtt ur intervjuerna. Temana kommer att illustreras genom citat som speglar temats 

innehåll. Citaten har i vissa fall redigerats något för att underlätta läsandet. Enligt Bryman 

(2011) kan informanters utsagor i citat redigeras när upprepningar sker, under förutsättning att 

inte innebörden i citaten förändras. Redigeringar i aktuell studie har därför gjorts 

omsorgsfullt. 

En allmän presentation av intervjupersonerna  

Deltagarna i studien är både män och kvinnor som är anhörigvårdare och ger obetald omsorg 

till sina äldre närstående. Deltagarna är en blandning av olika åldrar, kön, etnicitet och 

klassbakgrund. I resultatet använder jag av mig informant 1, informant 2 osv.  för att 

anonymisera deltagarnas identitet samt underlätta och tydliggöra för läsaren att följa och 

förstå texten.  

Informant 1: Kvinna, 56 år, sjukskriven, anhörigvårdare till sin mamma.  
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Informant 2: Kvinna, 68 år, pensionär, anhörigvårdare till sin far. 

Informant 3: Kvinna, 53 år, förvärvsarbetar, anhörigvårdare till sin mamma.   

Informant 4: Kvinna,73 år, pensionär, anhörigvårdare till sin make. 

 

Informant 5: Man 46 år, förvärvsarbetar, anhörigvårdare till sin far.   

  

Informant 6 : Kvinna 83 år, pensionär, anhörigvårdare till sin make.    

Informant 7: Kvinna  44, förvärvsarbetar, anhörigvårdare till sin mamma.   

Informant 8: Man 69 år, pensionär, anhörigvårdare till sin mamma.  

Anhörigomsorgens innehåll och omfattning  

Det stöd som erbjuds av anhörigvårdarna kan vara fysiska eller psykiska. Hur mycket hjälp 

ger man till sina äldre närstående varierar från person till person. Vissa anhörigvårdare uppger 

att de träffar sina närstående några gånger i veckan och vissa bor med sina äldre närstående. 

Anhörigvårdare som bor med sin närstående ger en omfattande och regelbundet hjälp. Även 

anhörigvårdare som bor nära ger mer omsorg än de övriga anhöriga. Två anhörigvårdare som 

bor nära den äldre hjälpbehövande uppger att: 

”Ägna tid åt mamma, det är klart att jag gör det. Jag träffar henne nästan varje dag. Vi bor ju 

nära, kommer efter jobbet och ser till om allt är okej ” (informant 7).  

”Det är olika, vet ej, brukar vara där nästan varje dag, minst fem gånger i veckan. Fram och 

tillbaka hela tiden” (informant 3).  

Flera äldre har svårt att begripa och hantera datorer och annan ny teknologi. Flera 

anhörigvårdare uppger att de hjälper sina närstående när det kommer till hantering av 

ekonomin. Flera äldre har sina räkningar på autogiro men behöver ändå hjälp med att ordna 

detta moment. Vissa har hörsel- och synnedsättning eller andra funktionsnedsättningar som 

uppstår vid hög ålder. En anhörigvårdare uppger att: 

”Pappa använder inte internet, eller han kan inte hantera och tycker att det är krångligt. Han 

ringer mig och frågar om olika fakturor som han får. Ibland förklarar jag för honom via 

telefon på min lunchrast men eftersom han har nedsatt hörsel…så går det ej att ringa, då 

måste jag åka till pappa och hjälpa honom med räkningarna”( informant 5).  

Kontakt med myndigheter är den vanligaste hjälpen bland anhörigvårdarna. Majoriteten av 

anhörigvårdare i studien berättar att de på något sätt hjälper sina äldre gällande kontakt med 

olika myndigheter och andra professioner. Kontakt med myndigheter förklaras med att hålla 

kontakt med banken, biståndsbedömare från kommunen, hemtjänstpersonalen och 

vårdpersonal på exempelvis sjukhuset. 

Även den geografiska distansen påverkar hur mycket hjälp man ger till sina äldre närstående. 

Anhörigvårdare som bor i närheten av den äldre ger mer omsorg än de som bor på ett annat 

ställe. Vilken form av hjälp man ger varierar även den beroende på om man bor nära den äldre 

hjälpbehövande. Anhörigvårdare som bor i närmare anslutning eller tillsammans med sina 
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äldre anhöriga ger ofta hjälp i form av personlig omvårdnad eller andra serviceinsatser såsom 

handling och storstädning. Även reparationer är ett vanligt förekommande stöd från anhöriga.  

”Jag och min sambo är pensionärer. Vi träffas ofta och hjälper pappa jättemycket. Vi bor 

grannar, pappa hör jättedålig, han har svårt att prata i telefon, min sambo brukar hjälpa 

honom med vissa kontakter med myndigheter”(informant 2). 

Vissa anhörigvårdare uppger att de hjälper sina äldre närstående på ett sätt som inte går att 

ersättas av hemtjänsten. En kvinnlig anhörigvårdare uppger att hon måste laga speciell mat åt 

sin make då han har känslig mage och inte tål all sorts mat. Anhörigvårdaren brukar laga 

maten servera och diska efteråt och uppger följande i intervjun: ”jag gör allt  hemma, lagar, 

serverar och diskar… han spiller mycket på grund av skakningar som måste städas i 

efterhand” (informant 4). Anhörigvårdaren uppger vidare att hon och hennes make har åldrats 

tillsammans och hon har gjort detta i hela sitt liv så det blir svårt att ändra på vanorna.  

Det mentala stödet är en annan form av stöd som flera anhörigvårdare erbjuder sina äldre 

närstående. Många anhöriga upplever också en känslomässig stress. En manlig 

anhörigvårdare beskriver svårigheter vid plötsliga eller större tragedier inom familjen. Med 

detta menar anhörigvårdaren att det är ansträngande och väldigt energikrävande när denne 

själv sörjer en familjemedlems bortgång och samtidigt behöver trösta en annan 

familjemedlem. Anhörigvårdaren berättar att hans pappa inte mådde bra när hans mamma 

gick bort.  

” Han … pappa var nere i en period, han var helt enkelt deppig och satt i stolen och tittade 

genom fönstret hela tiden. Han var orkeslös, grät rätt ofta och var tyst och trött. Han ville ej 

ta emot hjälp och det var bara jag som kunde föra dialog med honom” (informant 5).  

Känslan av ansvar  

De flesta anhörigvårdare har en känsla av ansvar och menar att det är deras uppgift att ge 

tillbaka hjälpen till sina gamla föräldrar eller sina partners. En anhörigvårdare uppger:  

”Min mamma gick bort för tre år sedan, jag ser att pappa är väldigt ensam nu, han behöver 

mig” (informant 2).  

En äldre kvinnlig anhörigvårdare som besväras av en rad olika sjukdomar uppger att hon levt 

54 år med kärlek till sin man och alltid tagit hand om honom. Men det är slut på orken, hon  

säger att hon inte längre har förmåga att utföra hushållsarbetet som hon gjort tidigare. Vidare 

uppger anhörigvårdaren att det också ligger i kulturen. Hon fick tidigt lära sig av sin mamma 

att visa respekt för sin man och ta hand om honom. Det har inte kommit på fråga och hon har 

velat fortsätta ge maken omsorg trots att hon har hjärtproblem och vid ett tillfälle varit med 

om en fallolycka där hon ådragit sig en bruten arm samt smärtor i axeln. Anhörigvårdaren är 

stolt över sin insats gällande omsorg för sin make och uttrycker följande: ”han är min man, 

jag har alltid tyckt om honom, han har ställt upp för mig i många år, nu är det min tur” 

(informant 4). Anhörigvårdaren berättar vidare att maken är orolig för att det kommer bli 

mycket för henne och att hon inte kommer orka länge till. Anhörigvårdaren uttrycker sig på 

detta sätt: 
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” alla blir ju gamla… man måste ta hand om varandra… han behöver mig, vi hjälper 

varandra”(informant 4).  

Vissa anhörigvårdare betraktar omsorgsarbetet som en skyldighet att utföra. Här finns ett 

annat uttryck av upplevelsen gällande omsorgsarbete. På frågan om hur de upplever 

anhörigomsorgen svarar en anhörigvårdare: 

”Det hör ju till, det är självklart, …, vill att mamma ska må bra, min mamma har tagit hand 

om mig och hjälpte mig i alla moment, nu är det min tur att stödja mamma” (informant 3). 

En kvinnlig anhörigvårdare som är mycket stolt över den omsorgen som hon ger sin make 

uppger att hon fortfarande älskar sin man. Anhörigvårdaren förklarar att makens hälsa har 

försämrats vilket gör det svårare för henne att ta hand om honom. Maken besväras av en 

demenssjukdom vilket orsakar att anhörigvårdaren vissa dagar har svårt att hantera hela 

situationen. Det händer att hennes make inte känner igen henne och han kan även bli 

utåtagerande. Anhörigvårdaren säger: ” …  jag vet att han kommer att bli sämre… att bara se 

att hans personlighet förändras är en tung börda men jag måste hjälpa honom ändå, vi har 

lovat att ta hand om varandra, nu kan jag inte lämna honom utan hjälp…”(informant 6).   

Blandade känslor gällande anhörigvården 

Informanterna i studien resonerar kring omsorgen på ungefär samma sätt. De flesta 

anhörigvårdare upplever inte omsorgen som en stor börda eller stor belastning. Att ge omsorg 

beskrivs som båda positivt och negativt av deltagarna. Den positiva upplevelsen innebär att 

man ger omsorg till en närstående som man älskar och bryr sig om samt att man ger någonting 

tillbaka. Detta gäller särskilt barns omsorg till sina äldre föräldrar. En dotter som är pensionär 

och har jobbat på banken i flera år uttrycker sig på detta sätt:  

”Det är en jätteskön känsla, vi träffas ofta och jag brukar vara hos pappa nästan varje dag, 

jag brukar baka något gott och fika med honom på eftermiddagarna” (informant 2).  

Anhörigvårdarna har olika upplevelser och erfarenheter av sin roll som anhörigvårdare. Flera  

anhörigvårdare uppger att de tänker på den positiva aspekten i själva omsorgen.  

”Jo, det har blivit för mycket för mig, men det är klart att jag ger tillbaka nåt till min pappa” 

(informant 2).  

För makar eller partners kan anhörigomsorgen upplevas som en stark känsla av respekt eller 

egenvärde. Anhörigomsorgen kan tolkas som positiv när det gäller relationen mellan makarna. 

Exempelvis uppger en anhörigvårdare som ger omfattande omsorg till sin make att hon vissa 

gånger har svårt att hantera situationen, men då tänker hon på de goda tider som de har 

spenderat ihop. Man kan tolka detta genom att kärleken är en strategi som denna 

anhörigvårdare använder för att hantera påfrestande situationer. Anhörigvårdaren berättar om 

sin ungdomstid och säger: ”… han är min första kärlek, vi har levt tillsammans så många år 

… det gläder mig att hjälpa min make ”(informant 6).   

Flera anhörigvårdare som är partners och har bott tillsammans i flera år tänker nästan på 

samma sätt. Detta är liknande uttryck från en annan informant som bott med sin make i 54 år. 

Hon säger: ”det är slut på orken nu, men man lär sig hur man hanterar situationer. Vi hade 
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goda tider och har fortfarande fina stunder tillsammans, tänk om jag hamnade i liknande 

situation och behövde hjälp av honom, nej det är ej snällt och lämna honom utan hjälp  

…”(informant 4). 

Inskränkningar i anhörigas livsutrymme 

Flera av anhörigvårdarna som ger omsorg till sina äldre närstående uppger att de själva 

uppnått en högre ålder vilket gör det mer ansträngande att ta hand om en närstående. Vissa 

anhörigvårdare menar att de själva har fysiska eller psykiska begränsningar vilket medför 

ytterligare svårigheter. Exempelvis så berättar en anhörigvårdare att hon har jobbat inom 

vården en stor del av sitt liv och beskriver sin situation på följande sätt: 

”Jag började jobba inom hemtjänsten vid 20 års ålder, gick till äldres hem och hjälpte de 

med mat och hygien. Nu är jag sjukskriven, har ont i ryggen och nacken… Nu är det min 

mamma som behöver hjälp och jag vet hur allt detta fungerar, det blir så mycket stress för 

mig ” (informant 1).   

Flera anhörigvårdare känner sig stressade över att ge omsorg till en närstående. De menar att 

de har tidsbrist och att tiden som de skulle ägna åt sig själva går istället till omsorgsarbetet. 

Anhörigvårdare som är make/makar till sina äldre närstående påverkas mer än anhörigvårdare 

som ger mindre hjälp eller bor på ett annat ställe. Enligt flera anhörigvårdare uppstår 

begränsningar även i det sociala nätverket när anhörigvårdare ger en omfattande omsorg till 

en person vars behov sträcker sig över hela dygnet. Att vara fysisk tillgängligt till den 

närstående som behöver tillsyn beskrivs som tungt och krävande från de flesta 

anhörigvårdare. Äldre makar/makor berättade att de inte kunde lämna sin äldre närstående 

utan tillsyn. En anhörigvårdare uppger att: 

”Han tål ej långa resor, en del av mina vänner bor på andra sidan av stan och vi måste åka 

en bit , … även våra barn bor i stan och vi kan inte träffa dem på grund av hans hälsa… nej, 

det går inte” (informant 4).  

Här finns ett annat uttryck om hur anhörigas omsorg påverkar deras sociala nätverk.  

”Han känner sig orolig och jag kan ej lämna honom ensam. Min frihet är begränsad, kan ej 

gå ut, träffa vänner och göra något roligt ensam, …om jag går ut så börjar han ringa flera 

gånger och undrar om vart jag är” (informant 4).  

En annan anhörigvårdare som ger omfattande hjälp och stöd till sin make med 

demenssjukdom berättar att hennes make i nuläget är på sjukhuset och att hon besöker honom 

varje dag. Hon tar sig dit kommunalt för att äta lunch med honom. 

” Jag kan inte köra bil nu. Det är jättejobbigt och krävande att åka buss och byta buss hit och 

dit” (informant 6).   

Anhörigvårdaren berättar vidare att det blivit jobbigt för henne att laga mat på grund av att 

hon har smärta och begränsad rörelseförmåga i armarna till följd av artros. Hon hjälper sin 

make med alla dagliga rutiner och uppger att hennes sociala umgänge har påverkats mycket 

på grund av anhörigvården.  
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En manlig anhörigvårdare som ger omsorg till sin mamma uppger att det hela har blivit en 

stressig situation och att han känner skuld på grund av sin upplevelse om att han bestämmer 

över sin mamma. Anhörigvårdaren berättar att han tvingar sin mamma att ta emot hjälp från 

hemtjänsten. Mamma ska flera gånger ha sagt att det fungerar bra i hemmet utan 

hemtjänstinsatser men det blir enligt sonen istället han som får hjälpa till om hemtjänst inte 

kommer. Anhörigvårdaren uppger att han sagt till sin mamma att det finns goda möjligheter 

att få hjälp men att mamman då svarar att hon inte vill ha folk springande omkring sig. 

Anhörigvårdaren berättar vidare att hans mamma drabbas av ångest vid besök av främmade 

människor. Anhörigvårdaren säger att han har ytterst begränsat med tid för sig själv och att 

han inte kan leva likt sina jämnåriga kamrater. Anhörigvårdaren uttrycker sig på detta sätt: 

” jag ringer mamma nästan dagligen… jag brukar hjälpa henne minst en gång i veckan… jag 

handlar, köper tidning och ser till att allt är ok med henne …Om jag inte går till mamma, då 

tänker jag på henne hela tiden och kan inte koncentrera mig på något annat, eller njuta av 

livet” (informant 8).  

Vissa anhörigvårdare som ger mindre hjälp till sin förälder uppger att deras fritid inte 

påverkas negativt av den hjälpen som de ger. Däremot finns det en oro som minskar på deras 

välbefinnande. De uppger att de inte kan koncentrera sig på sina arbeten. Vissa 

anhörigvårdare uppger att de ägnar mycket tid till att tänka på sina föräldrar, även på jobbet 

eller i andra sammanhang.  

Anhörigvårdare som förvärvsarbetar och behöver närvara vid samtal uppger att de måste 

anpassa deras arbetstid till möten med olika myndigheter. Vissa anhörigvårdare uppger att det 

hänt att de gått ner i arbetstid för att hinna med dessa möten.  

” jag jobbar i förskolan, så är det klockan åtta till fem och biståndshandläggarna från 

kommunen har samma arbetstider, det är jag som ska anpassa mig efter deras tid ” 

(informant 7).  

En anhörigvårdare berättar att hon har anpassat sitt arbete till omsorgen hela tiden då mamma 

lider av Alzheimers, vilket lett till större ansvarstyngd och ständig oro. Anhörigvårdaren 

berättar att hennes psykiska hälsa påverkats av den närståendes sjukdom. Hon berättar att 

hennes mamma besväras av hallucinationer och pendlar mellan dåtid och nutid. 

Anhörigvårdaren upplever situationen som påfrestande och berättar att det har hänt att hennes 

mamma begett sig ut nattetid och sedan inte hittat tillbaka hem. Anhörigvårdaren berättar att 

hennes mamma alltid har resväskan i handen och vill åka tillbaka till hemlandet pga att hon 

längtar efter sitt barndomshem. Detta har skapat en stor oro för anhörigvårdaren och andra 

anhöriga som är involverade i situationen.  

”jag är orolig för mamma, det är mina syskon också, kan inte slappna av… jag har lagt mina 

intressen och umgänge åt sidan nu, måste ta hand om mamma, jag väntar på att någon ringer 

och berättar om något som har hänt min mamma, det känns jättejobbigt” (informant 7).  

Vidare berättar anhörigvårdaren att hennes mamma inte är mottaglig för hjälp av andra 

personer än sina barn. Barnen besöker sin mamma regelbundet och vistas hos henne stora 
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delar av dagen. Samma anhörigvårdare berättar att hon som kvinna och mor alltid tagit det 

största ansvaret för familjen. Informanten uttrycker sig på detta sätt: 

” när jag hade små barn då vabbade jag hela tiden, nu är det mamma som behöver min hjälp 

//… //  jag måste flexa ofta från jobbet och vara mamma till min egen mamma”(informant 7).  

 Anhörigvårdarnas upplevelser av äldreomsorg 

Det som är av betydelse för majoriteten av anhörigvårdarna är kvaliteten på äldreomsorgen. 

De flesta anhörigvårdare tycker att en fungerande äldreomsorg kan underlätta stressiga och 

påfrestande situationer. Vissa betraktar kommunala insatser som en avlastning medan vissa 

vill klara sig själva och är stolta över att de kan ge den omsorg till sina närstående. Brist på tid 

är en viktig faktor som många anhörigvårdare påpekar under intervjun. Vissa menar att 

hemtjänstpersonalen inte har tid för de äldre, då de springer runt och måste hjälpa ett flertal 

äldre under kort tid. En anhörigvårdare uttrycker att hjälpen inte har samma kvalitet som 

tidigare. De flesta menar att personalen vill jobba mer effektivt och bryr sig inte om de äldres 

behov och önskemål. En anhörigvårdare berättar att hennes mamma ringde och klagade på 

hemtjänstpersonalens sätt att arbeta. Anhörigvårdaren uttrycker sig enligt följande: 

”Mamma ringde häromdagen och berättade att en av tjejerna från hemtjänsten hällde 

varmvatten från kranen för att brygga kaffe. Då frågade mamma henne varför och fick som 

svar att det går snabbare och sparar tid om hon använder varmt vatten. Mamma var ledsen 

och ville att jag skulle ringa och prata med hemtjänstens chef angående detta” (informant 1).  

 Anhörigvårdaren berättar vidare att vissa av hemtjänstpersonalen gör extra och försöker göra 

så gott de kan och utrycker sig enligt följande: 

”… givetvis är det skillnad mellan de olika anställda vårdare, men de flesta tar inte hänsyn 

till de äldres önskemål och vilja, då de påstår att de är väldigt stressade. Utökning av 

hemtjänstinsatser skulle inte göra det lättare för henne då det skulle bli mycket spring och 

istället en till stressfaktor” (informant 1). 

 

En annan faktor som de flesta anhörigvårdare var inne på och nämnde var en dålig fungerande 

relation till professionerna. En anhörigvårdare berättar att det är många papper som ska fyllas 

i och skickas tillbaka till handläggare då det är svårt för äldre att syssla med det. 

Anhörigvårdaren berättar vidare att hon har fullmakt och sa till biståndshandläggaren alla 

papper och beslut ska skickas till henne men de glömmer hela tiden och stressar de äldre. 

Informanten uppger att relationen mellan henne och biståndshandläggaren inte fungerar bra.  

Hon uttrycker sig enligt följande. ”Jag har varit mycket trevlig från början och försöker vara 

fortsatt trevlig, man vill ej bli arg men man blir det till slut” (informant 1). 

Det visar sig att olika faktorer påverkar anhörigvårdarnas vardag. Trots att de flesta av äldre 

närstående får hjälp från kommunen känner nästan majoriteten av de anhöriga ett missnöje 

och uttrycker att den hjälp och stöd som deras närstående får fungerar inte som det ska. De 

flesta av anhörigvårdarna känner sig tvungna att kombinera äldreomsorgen med 

anhörigomsorgen. En annan anhörigvårdare berättar att hennes pappa har en viss hjälp från 

hemtjänsten men hon ställer upp för diverse saker då hon tycker att hjälpen är otillräcklig. 
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Anhörigvårdaren uppger vidare att hon lagar mat hemma och hämtar till sin pappa, sedan 

fryser de maten så att han kan värma i mikron när han behöver, men känner sig orolig när de 

ska resa bort.  

”…om vi ska resa bort, behöver han extra tillsyn. Vi blir väldigt oroliga och vet ej hur det 

fungerar hemma hos honom under den tiden vi är bortresta. //…// Det går ej att ringa då 

pappa hör mycket dålig” (informant 2). 

En annan informant uppger att hennes mamma har hemtjänst. Personalen kommer och hjälper 

henne varje dag, men den hjälp som erhålls är ofullständig enligt henne. Hon vill att hennes 

mamma ska flytta till ett särskilt boende som är den enda lösningen tycker hon.  

 ”Mamma har besök varje dag, men det räcker inte, vi är alltid oroliga, hon har ramlat 

nyligen och blivit opererad, mamma kan ej larma heller då hon glömmer att larma. Jag 

tänker på henne hela tiden. Om mamma flyttar till något annat boende känns det mycket 

bättre, …det skulle kännas som en lättnad…” (informant 1).  

En annan anhörigvårdare berättar att personalen från den kommunala hemtjänsten är väldigt 

stressade och det kommer olika personal till hennes mamma vilket gör att hennes mamma inte 

tar emot mycket hjälp från kommunen.  

”Mamma har varit stillasittande och hennes kondition är inte i gott skick. Mamma vill att 

hemtjänsten ska följa med henne på promenader, det är ohållbart för henne att ha så mycket 

varierande personal eftersom mamma har haft stroke där intrycken snabbt blir alltför många. 

Det måste finnas kontinuitet för att lära känna hur mamma fungerar och vad hon tycker om. 

Om mamma har tre dagliga besök så kommer tre olika personer ”(informant 3).    

För höga kostnader  

Flera anhörigvårdare uppger att de är oroliga över de äldre närståendes hälsa och situation. 

Mycket tyder på att känslan av orolighet handlar om en icke fungerande äldreomsorg. Det 

finns även flera anhörigvårdare som klagar på att biståndshandläggarna från kommunen inte 

förstår de äldres situation. En anhörigvårdare uppger att hennes mamma blir lätt stressad. 

Informanten säger att hennes mamma behöver tid för att gå upp ur sängen eller duscha. Hon 

säger att hennes mamma behöver mer tid än den beviljade tiden. 

”De vill bara spara på pengar och bedömer fel och har ingen förståelse för de äldres 

situation” (informant 5, informant 1 och informant 3). En annan uttrycker stark oro över sin 

pappas tillstånd och berättar att pappan inte har samma ork i kroppen längre. Han säger att 

hans pappa sköter mycket av sitt dagliga levnadssätt självständigt men får mindre hjälp än vad 

han behöver. Informanten menar också att de äldre borde få gratis hjälp av kommunen. Han 

uppger följande:  

 ”De tjänsterna från kommunen är inkomstprövade, om man har jobbat hela livet och har bra 

pension då måste man betala mer när man är gammal”. Anhörigvårdare berättar vidare att 

han är tvungen att hjälpa sin pappa med tvätt och handling för att hans pappa inte ska betala 

mer. Han berättar följande:  

”Det är väldigt dyrt att söka hjälp från kommunen, allt kostar nuförtiden” (informant 8). 



 
29 

Kommunens stöd till anhöriga  

Att ta emot stöd från kommunen varierar även bland anhörigvårdarna. Anhöriga såsom make/ 

maka som bor tillsammans och som ger en omfattande hjälp till sina närstående ville ha 

insatser i form av dagverksamhet, växelvård, omsorgsinsatser och avlösning i hemmet. 

Anhörigvårdare där deras närstående får hjälp från den offentliga omsorgen är mer medvetna 

om sina rättigheter och använder mycket av de insatser som erbjuds från kommunen. 

Anhörigvårdare som har stöd från kommunen anser att äldreomsorgen inte brister i sitt stöd. 

De flesta av denna målgrupp är väldigt nöjda med insatsen och uppger att de använder 

avlösningen främst för att kunna ha tid över till sig själva. Detta genom att exempelvis ha 

tillfälle att kunna träffa vänner, göra privata saker eller resa kortare sträckor. En 

anhörigvårdare berättade att kommunen erbjuder korttidsboende under en begränsad tid vilket 

fungerar bra för henne som bor med den äldre och ger en omfattande omsorg. Anhörigvårdare 

som fick dessa insatser berättade att de fick vila och återhämta sig under tiden. 

En kvinnlig anhörigvårdare utrycker sig enligt följande: 

” ...Sömnen blir rubbad av hans oro. Jag har problem med ryggen och har svårt att hitta egen 

återhämtning när jag känner att jag behöver vara med honom en stor del av tiden. Det är jag 

som sköter alla hushållssysslor och när han är på växelvården kan jag hinna med mina 

intressen, träffa vänner eller göra andra saker” (informant 6). 

  

Anhörigvårdaren berättar vidare att: 

 

” det är bra att det finns möjlighet till avlastning några timmar i månaden, så man 

kan få ha egen tid. Han kunde inte riktigt förstå varför han inte skulle kunna vara själv, men 

gick med på denna insats för min skull då jag slipper vara orolig ” (informant 6).   

 

En manlig anhörigvårdare som hjälper sin mamma berättar att: 

 

 ”Mamma kände sig nedstämd och var mycket orolig, och jag tror att oron var orsakat av 

ensamhet. Mamma har känt sig ensam hela sitt liv. Dagverksamheten fungerar mycket bra 

och hon trivs. Mamma berättar att de har gruppgymnastik på måndagar och bingospel samt 

andra aktiviteter, vilket hon tycker om väldigt mycket” (informant 8).  

 

En annan anhörigvårdare berättar att hennes mamma sällan kommer ut och att hon inte längre 

vill följa med och handla. Anhörigvårdaren berättar vidare att hennes mamma inte träffar 

många människor och att hon tycker att det skulle vara trevligt att få komma iväg en sväng på 

en dagverksamhet och äta tillsammans med andra likasinnade. Hon uttrycker sig enligt 

följande: 

” Mamma är väldigt orolig av sig och vill helst vara hemma, det skulle vara skönt om hon 

skulle kunna åka till någon dagverksamhet eller om någon kunde ringa då och då och höra 

hur hon mår ” (informant 3). 
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Majoriteten av anhörigvårdare i min studie känner till tjänsterna från kommunen. Det finns 

motsatta upplevelser när det gäller kommunens stöd till anhörigvårdare. Vissa anhörigvårdare 

berättar att de inte känner till kommunens insatser och förklarar detta med att kommunen inte 

är bra att ge den information som är nödvändig. De menar att dem inte vet om att de resurser 

och stöd som finns eller erbjuds till anhörigvårdare. Vissa menar att de inte är medvetna om 

vilka rättigheter de har som anhörigvårdare. Två anhörigvårdare uppgav att de inte använde 

sig av de stöd som erbjuds anhörigvårdare av kommunen.  

Majoriteten av anhörigvårdarna i min studie var eniga om att de önskade bli mer sedda och 

bekräftade av professionerna inom äldreomsorgen. När det gäller bemötandet av 

myndighetspersoner uppger vissa anhörigvårdare att de vill bemötas med respekt och att 

professionerna lyssnar på dem samt att de tar hänsyn till anhörigvårdares önskemål. Vissa 

anhörigvårdare berättade att myndighetsspråket utgör ett stort problem. En informant berättar 

att språkbruket som de professionerna använder vid möten inte är begripliga och att de inte 

förstår myndighetsspråket, vilket leder till att anhöriga och deras närstående inte förstå vilka 

rättigheter de har som i sin tur resulterar till att de avstår från hjälp eller avvaktar att ansöka 

om insatserna.  

En anhörig som hjälper sin äldre make uppger att hon är rädd för biståndshandläggarnas 

fördomar. Hon förklarar vidare att hennes man har haft hjälp från kommunen en period, och 

berättade för biståndshandläggaren att maken behöver duscha ofta för att han ville vara ren 

när han skulle göra sina religiösa plikter, men de fick avslag på sin ansökan. Den 

anhörigvårdaren berättar att motiveringen på avslaget var att behov inte föreligger utifrån en 

skälig levnadsnivå. Informanten säger att hon inte förstår begreppet skälig levnadsnivå och 

vet inte vad handläggaren menade med det. Hon uttrycker sig enligt följande: 

” Jag känner mig mycket besviken över att min mans behov av hjälp ifrågasätts. Vårdbehovet 

är mycket större nu än det var för några månader sen, han genomgår en neurologisk 

undersökning då det finns misstanke kring att han har ALS … biståndshandläggarna 

använder språk som man knappt förstår, han fick ej den hjälp som han önskade, därför säger 

han nej till hemtjänsten hela tiden… jag känner mig tvungen att hjälpa honom, vem ska göra 

det annars…”(informant 4).  

Informanten berättar vidare att bekräftelse och förståelse från biståndshandläggarens sida 

hade varit till stor hjälp. Hon menar att om professionen hade förstått deras situation då skulle 

hon få avlastning på något sätt genom hjälp av hemtjänsten. 

Ekonomisk ersättning för vård va den äldre närstående 

De yngre anhöriga som var i yrkesverksam ålder och var behjälpliga med diverse saker till 

sina gamla föräldrar uppgav att de inte behövde stödinsatser, men vissa anhöriga ville/ 

önskade att få ersättning för den omsorg som de ägnade åt sina närstående. En av mina 

informanter uttrycker sig enligt följande:  

”Det är många som får ersättning av kommunen. Många bekanta säger till mig att jag borde 

få pengar för den hjälp som jag ger, ... men jag vågar inte ansöka för anhörigpenning med 
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tanke på att de (biståndshandläggare) kanske tänker på min ålder och hälsa... jag är 75 årig 

pensionär”(informant 4).  

Anhörigvårdare som har ett arbete uppger att om de skulle få ersättning för den informella 

omsorgen behöver man gå ner i arbetstid eller anpassa sina arbetsscheman vilket leder till att 

man förlorar mycket pengar. Det blir väldigt stressigt om man kombinerar arbetslivet med 

anhörigvården.  

”Jag jobbar heltid. Mamma säger att jag borde få ekonomisk ersättning från kommunen, men 

tänk om jag skulle komma hit varje dag och hjälpa mamma morgon och kväll, då skulle jag 

inte klara av det… detta går inte, då måste jag minska mina arbetstimmar för att få mer tid 

till att ta hand om mamma… jag behöver åka bort ibland eller hinna med mina intressen ” 

(informant 3). 

Informanten berättar vidare att hon ställer upp vid behov men hon kan inte arbeta hos sin 

mamma och få ekonomisk ersättning för omsorgen. Hon berättar att hennes mamma inte vill 

vara besvär för henne och hon försöker klarar sig själv så mycket det går. 

7.  Analys  

I detta kapitel kommer jag att diskutera mitt resultat i relation till teorier och tidigare 

forskning och kunskap. 

Som tidigare forskning tyder även mitt resultat på att det är svårt att mätta omsorgens 

omfattning (Winquist, 2010). Anhörigvårdarna i min studie utgör olika grupper och deras 

hjälp varierar. Det kan alltså innebära att denna hjälp är tillgänglig dygnet runt, vid enstaka 

tillfällen samt under veckan eller månaden. Att ge omsorg innebär positiva och negativa 

konsekvenser för anhörigvårdare. Man kan känna glädje över att ge omsorg till sin närstående 

samtidigt som en omfattande omsorg kan medföra en rad olika negativa konsekvenser. 

Anhörigvårdarnas känslor gällande omsorgen överensstämmer med tidigare forskning av 

Szebehely, Ulmanen och Sand (2014). Att vissa anhörigvårdare beskriver omsorgen med en 

positiv känsla kan enligt flera anhörigvårdare vara känslan av tillfredställelse när man stödjer 

eller ger omsorg till en hjälpbehövande närstående. I likhet med Antonovskys tredje 

komponent av KASAM som handlar om meningsfullhet drar jag en koppling till mitt resultat 

då det framgår att de flesta av anhörigvårdare hade en positiv känsla trots omsorgens 

påfrestningar. Antonovsky (2005) menar att för att människor ska må bra ska man uppleva 

utmaningar som positiva. Med detta menar författaren att utmaningar betraktas som värda för 

att lägga energi på. Resultatet visar på att anhörigvårdarna hittade det meningsfulla och 

positiva i  omsorgen, vilket motiverade dem att fortsätta ge omsorg till sina närstående. Detta 

kan relateras till coping som bygger på individens förmåga att anpassa sig till påfrestande 

situationer, vilket gör att individen lär sig att leva med dessa situationer, hantera dem eller gå 

vidare med dem (Lazarus & Folkman 1984). Samtidigt uttryckte vissa anhörigvårdare en 

negativ känsla som menade att omsorgen medförde vissa former av problem som exempelvis 

trötthet, begränsningar i det sociala umgänget, stress samt en negativ påverkan kring deras 

välbefinnande.  
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Omsorgen medförde olika inskränkningar när det gäller anhörigvårdare livsutrymme. I linje 

med Szebehely, Ulmanen och Sands (2014) studie visar resultatet på att anhörigvårdares 

sociala nätverk blir begränsat om man ger en omfattande omsorg till sin näststående. En del 

anhörigvårdare som tillgav mer omsorg berättade att de inte hinner träffa sina vänner samt 

inte har utrymme till att utföra vissa aktiviteter. Deras hälsa påverkas negativt på grund av att 

de inte hinner utföra sina arbetsuppgifter, är stressade och oroliga över hur saker och ting 

fungerar. Vissa anhörigvårdare uppgav att de var oroliga över sina äldres hemtjänstinsatser, 

som de menade inte fullt ut tillgodosåg deras närståendes behov.  De menade att de inte kunde 

slappna av när de var på jobbet eller när de skulle resa bort. Coping handlar om individens 

hantering av svåra situationer. Enligt Lazarus och Folkmans (1984) copingteori är det inte 

situationen i sig som medför stress, utan hur individen ser på situationen. Anhörigvårdare 

ansåg att omsorgsituationer var påfrestande och påverkades mer av stress samt att de var 

oroliga över hur saker och ting skulle fungera i framtiden. Däremot visar resultatet på att 

anhörigvårdare som genom insatser från kommunen, så som t.ex. växelvård, får möjlighet till 

avlastning, mer tid för sig själva och för att återhämta sig under tiden då ens närstående får 

stöd genom kommunens insats. Detta kan kopplas till Lazarus och Folkmans (1984) 

copingteori i meningen att få hjälp i en situation så att den blir mer hanterbar. 

Härigenom kunde anhörigvårdarna hitta en balans mellan egna behov och anhörigomsorgen. 

Detta kan också kopplas till Antonovskys KASAM; individens förmåga att hantera stress 

utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Anhörigvårdarnas upplevelse av stress 

påverkas av hur de hanterade olika typer av stimuli. Anhörigvårdares sätt att undvika stress 

kan relateras till känslan av sammanhang, i meningen att anhörigvårdares positiva känslor av 

omsorgen bidrog till att de bättre kunde bemästra omsorgens svårigheter. Tidigare forskning 

har visat att anhörigvårdare som har positiva känslor kring omsorgen kunde förvandla dessa 

känslor till positiv energi, som i sin tur bidrar till att anhörigvårdare kunde bemästra 

omsorgens svårigheter på ett bättre sätt. Frånvaro av positiva känslor skulle kunna innebära 

svårigheter att orka med anhörigomsorgens påfrestningar (Socialstyrelsen, 2001). 

Flera av anhörigvårdarna som ger omsorg till sina äldre närstående uppger att själva är i en 

ålder som blir ansträngande att ta hand om en närstående. Vissa menar att de har sina fysiska 

eller psykiska problem som medförde extra svårigheter. Men trots allt kunde anhöriga 

bemästra svårigheterna på olika sätt. Vissa anhörigvårdare använde olika copinstrategier för 

att underlätta omsorgsarbetet. Till exempel flera anhörigvårdare fokuserade på det positiva i 

omsorgen av sina närstående och berättade att de kunde ge tillbaka något till sin närstående. 

Vissa anhörigvårdare kände också kontroll och stolthet över att de gav omsorg till sina äldre 

närstående.     

Resultatet visar att vissa anhörigvårdare som kombinerar anhörigomsorgen med 

förvärvsarbete har svårt att finna en balans, vilket ofta medför påfrestande situationer för dem. 

Även anhörigvårdares ekonomi påverkas negativt för att flera anhörigvårdare är tvungna att 

minska sin arbetstid eller flexa från arbetet för att hinna med omsorgen. Nästan alla anhöriga i 

min studie utrycker stor oro och stress speciellt när de kombinerar omsorgen med arbetslivet. 

Även anhörigvårdare som befinner sig i pension ålder kan ej utnyttja sin fritid i lugn och ro. 

De är oroliga när de reser bort och tänker hela tiden på deras  äldre närstående. Tidigare 
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forskning tyder på att när man ger en omfattande omsorg till en närstående medför en 

belastning för många anhöriga vilket ökar risken för depression och psykisk ohälsa. Även 

kombinationen av den fysiska hjälpen och den känslomässiga stressen leder till stora 

hälsoproblem (Schulz & Beach, 1999).  

Komponenten begriplighet i KASAM handlar om förmågan att förstå stimuli som 

sammanhängande, strukturerade och förutsägbara (Antonovsky, 2005). Anhörigvårdares 

känsla av oro för att något ska hända den närstående och flex från arbetet vid behov kan 

kopplas begriplighet. Med detta menar jag att vardagen inte är förutsägbar för 

anhörigvårdarna. Även anhörigvården kan innebära inskränkningar i livsutrymmet vilket 

medför en ostrukturerad vardag. Bristande bemötande av biståndshandläggare: att avslag inte 

kan förutses, att språkbruket är problematiskt, att kommunens insatser är ofullständiga, samt 

att möjligheten till avlastning bidrar till struktur och förutsägbarhet. Anhörigvårdare med hög 

känsla av begriplighet kan hantera kommande händelser på ett bättre sätt och förväntar sig att 

de händelser som de kommer att möta i framtiden är förutsägbara.  

Skuldkänslan är vanlig förekommande bland vissa anhörigvårdare. En del anhörigvårdare 

menade att de känner skuld över att de har tvingat sin närstående att ta emot hjälp från 

kommunen. Som framgår av Schulz och Beach (1999) studie ställer många anhöriga höga 

krav på sig själva som leder till stress i samband med omsorgen. En del anhörigvårdare 

menade att vare sig man vill eller inte ska man hjälpa sina närstående vid behov.  

Gällande stöd till anhöriga visade sig att anhörigvårdarna har olika förväntningar av den 

offentliga sektorn. Resultatet tyder på att ett anhörigperspektiv är nödvändigt inom det sociala 

arbetet. Samhället kan stödja anhörigvårdare omsorggivare genom olika insatser. Att vara 

tydliga med information och möjliggöra för anhörigvårdare att söka stöd för sig själva, att 

bemötas med vänlighet och respekt, att vara delaktig i olika möten, att ha insatser av 

högkvalitet, att få ekonomiskt ersättning, att avlastas av en välfungerande hemtjänst, 

dagverksamhet eller boendestöd utgör betydelsefulla insatser när det gäller stöd till 

anhörigvårdare. När det gäller tillgänglig information till anhöriga kan man tänka sig att det 

finns många anhöriga som är omedvetna om sina rättigheter, dvs. att de anhöriga som har 

språksvårigheter eller annan problematik blir osynliga och deras behov av stöd inte kan 

uppmärksammas. Eftersom all information både på internet eller broschyrer är begränsade till 

vissa språk. Ett gott bemötande utgör en viktig faktor när det gäller anhörigas stöd. Som 

professionell ska man ta hänsyn till anhörigvårdares situation och ge ett individanpassat stöd, 

eftersom anhörigvårdare inte har liknande behov av hjälp och stöd. Som framgår i tidigare 

studier anhöriga till personer med demenssjukdom upplever mer stress och har sämre hälsa, 

därför behöver de högre grad av psykosocialt stöd. När det gäller anhörigas önskningar 

behöver de bli sedda, lyssnade på och respekterade. Personalen behöver kunskap och 

förståelse för att bemöta anhöriga på bästa möjliga sätt och ha ett professionellt 

förhållningssätt vid krissituationer. Detta kan vara till hjälp att anhöriga orka mer med sin roll 

som anhörigvårdaren. Kunskap är en viktig del i det professionella arbetet. För att skapa tillit 

och trygghet och för att samarbetet fungerar mellan professioner och anhörigvårdare behövs 

kunskap. Utöver detta ska anhörigvårdare bemötas utifrån hennes /hans kulturella behov 

enligt Socialstyrelsen (2013). Jag tycker att det är nästan omöjligt att genomföra detta krav, 
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eftersom all personal inom det sociala arbetet inte har kunskapen om hur olika kulturer 

fungerar. Därför kan detta försvåra samarbete och kommunikation med de anhöriga som är 

redan involverade.  

Tidigare forskning tyder på att få anhöriga efterfrågar efter stöd i form av avlösning, kontakt 

med anhörigkonsulent eller samtalsgrupp utan att de vill att den offentliga sektorn ska ta hela 

omsorgsansvaret (Socialstyrelsen, 2008; 2010). Till skillnad från tidigare forskning visar mitt 

resultat att de flesta av anhöriga uppskattar stöd i form av avlastning och dagverksamhet för 

att hinna med sina privata intressen. Därmed många anhörigvårdare uppgav att de inte hade 

tid för att delta i samtalsgrupper. Detta kan man förklara med att anhörigas stöd varierar bland 

målgruppen. Till exempel anhörigvårdare som är parboende eller pensionär har mer tid för att 

ta emot stöd från kommunen eller delta i olika möten med andra anhörigvårdare eller 

anhörigkonsulenten. Däremot anhöriga som är yngre och kombinerar omsorgen med 

arbetslivet har inte samma möjligheter att ta emot stöd för sin egen del, eller de prioriterar 

något annat i stället, men insatser som ges till deras anhöriga skulle snarare avlasta dem, 

vilket anhörigvårdarna också nämner i mitt resultat.  

Detta kan man relatera till Winqvist (2010) individualiseringsbegrepp som säger att det ska 

tas hänsyn till anhörigvårdares olika behov och situationer och att stödet bör anpassas till 

deras behov. Hon menar att olika situationer ställer anhöriga inför olika utmaningar. Winquist 

(2010) menar vidare att anhörigvårdares stödbehov kan variera beroende på individens kön, 

ålder, klass, relation, hälsa, geografiskt avstånd och även typ av boendet.  

Slutdiskussion  

Den offentliga äldreomsorgen har minskat och äldre med mindre behov har utestängts från 

äldreomsorgen. Äldreomsorgen riktar sig till äldre med omfattande behov. Detta betyder inte 

att äldre med mindre behov står utanför hjälp, utan att det är deras anhöriga som står för 

omsorgen, som ofta sker obetalt eller med mindre betalt i vissa kommuner i form av 

anhörigbidrag eller anhöriganställning. I resultatet uppger flera anhörigvårdare att de är 

oroliga över de äldre närståendes hälsa och situation. Deras känsla och orolighet handlar om 

en icke fungerande äldreomsorg. Enligt Statistiska Centralbyrån (2016) står vård och 

äldreomsorgen inför en stor utmaning när den stora gruppen av 40-talister kommer att öka 

med 76 procent. Med tanken på att hur den offentliga äldreomsorgen fungerar idag så kommer 

flera anhöriga ställa upp för sina äldre närståendes behov. Minskningen av den offentliga 

omsorgen har även påverkats av NPM: s idéer som syftar till effektivisering av offentliga 

tjänster. Idéer från den privata sektorn i New public Managments anda medförde vissa 

begränsningar för de äldre som är i behov av hjälp och vill ansöka om tjänster från den 

offentliga sektorn. Bland annat avgiftsbeläggning av omsorgens tjänster och dessas höga 

kostnad utgör en förhindrande faktor i de fallen äldre hjälpbehövande önskar eller ansöker om 

tjänster. Sådan utvecklig leder till att de som inte har ekonomiska förutsättningar att betala 

hamnar utanför det offentliga systemet och blir beroende av anhörigas insatser. Det är därför 

avgörande att de som behöver stöd för att klara av vardagen, oavsett betalningsförmåga har en 

jämlik tillgång till offentliga tjänster och inte ska känna sig tvungna att ta emot eller ge hjälp 

från och till omgivningen. Enligt Szebehely & Trydegård ( 2012) har minskningen av den 

offentliga omsorgen har påverkat lokala politiker och chefernas arbete. Besluten som man tar 
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på lokal nivå är alldeles mer färgade av budget och besparingarstanke. Äldre som har stora 

behov i daglig livsföring, men som till följd av prioriteringar och striktare 

behovsbedömningar inte vågar ansöka om insatserna av oron att man kanske inte får det man 

är i behov av eller att den hjälpen man får är inte det man har önskat sig utifrån sin egen 

uppfattning. Utifrån mitt perspektiv så gynnar lagarna LOV och RUT de mest priviligierade 

äldre med högre socioekonomisk status. Däremot förlorar äldre som har svagare resurser, 

lägre utbildning eller annan bakgrund i det nya effektiva systemet. Även lagen om valfrihet 

”LOV” har både för och nackdelar. Fördelen enligt mig är att lagen främjar mångfald det vill 

säga att det finns mer möjligheter att välja mellan olika utförare som erbjuder olika former av 

omsorg utifrån språk och behovet. Nackdelen kan vara att det är svårt att välja en utförare som 

passar den enskildes behov. Eftersom professionerna inte kan rekommendera en utförare, kan 

personer med till exempel utländsk bakgrund eller äldre med andra svårigheter ha svårt att 

välja mellan privata utförare. 

Utifrån tidigare forskning och studies resultat kommer man fram till att även om det inte finns 

stora skillnader mellan könen när det gäller att ge omsorg till sina närstående, ändå är kvinnor 

den gruppen som ger en omfattande omsorg. Kvinnor är mer påverkade av anhörigvårdens 

negativa sidor. Deras hälsa verkar vara sämre och arbetslivet påverkas mer negativt. Kvinnor 

riskerar också att hamna i fattigdom och anses ha sämre ekonomi jämfört med män. Likande 

situation finns även på arbetsmarknaden där mäns löner är högre är kvinnors vilket i sig 

resulterar i en rikare ålderdom för män. Enligt Szebehely, Ulmanen och Sand (2014) är det 

allt vanligare att kvinnor med låg inkomst och invandrarbakgrund ger omsorg till sina 

närstående. Allt detta utgör utifrån min synvinkel grunden för en kvinnofälla då omsorgen 

sker på bekostnad av kvinnors hälsa och ekonomi. Sådana kvinnor med invandrarbakgrund 

kan anses vara dubbelutsatta i min mening. Dessa kvinnliga anhörigvårdare blir fast i 

anhörigvården och har svårare att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.  

En annan aspekt som jag anser att det är viktig att lyfta upp i samband med denna diskussion 

är att det fortfarande finns en traditionell bild av kvinnor som förväntas att utföra 

omsorgsarbetet. Det finns en välrotad uppfattning om att kvinnor kan utföra arbetet på det 

bästa sättet. Dessa traditionella tankar sitter kvar hos kvinnor själva som ser på 

anhörigomsorgen som deras plikt. De ser även på omsorgsarbetet som en naturlig del av 

kvinnoliv. Detta gör att de anstränger sig mer för att kombinera arbetslivet med 

anhörigomsorgen, vilket medför negativa konsekvenser på både fysisk och psykisk hälsa samt 

leder till lägre pension och lägre socioekonomiska status i övrigt. 

8. Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för anhörigvårdares erfarenheter och 

upplevelse gällande omsorgsarbetet. Detta har jag undersökt utifrån tre frågeställningar. 

Frågeställningarna var: 1) Vad ingår i anhörigvårdares omsorgsarbete? 2) Hur upplever 

anhörigvårdarna omsorgsarbetet? 3) Hur upplever anhörigvårdarna stöd från kommunen? 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att omsorgsarbetet kan medföra både positiva och 

negativa konsekvenser för anhöriga. Å en sida uppstår känslan av glädje och tillfredställelse 
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när man hjälper sin närstående. Å andra sidan kan det förekomma olika negativa 

konsekvenser i form av oro, stress,  fysisk och psykisk ohälsa, att behöva gå ner i arbetstid, 

tacka nej till nya uppdrag och övertid, att  inte kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt, 

dålig koncentration, att inte kunna delta i möten, använda sina semesterdagar, tidig pension, 

lägre inkomst osv.  

Samhället kan stödja anhörigvårdare genom olika insatser. Att vara tydliga med information 

och möjliggöra för anhöriga att söka stöd för sin egen del, att bemötas med vänlighet och 

respekt, att vara delaktig i vårdplaneringar, att ges insatser av högkvalitet, att avlastas av en 

välfungerande hemtjänst, dagverksamhet eller korttidsboende utgör betydelsefulla insatser när 

det gäller stöd till anhörigvårdare.  

Anhörigvårdarna önskar att bli sedda, lyssnade och respekterade. De behöver också  

professionernas stöd när det uppstår krissituationer. Att ta hänsyn till anhörigvårdares 

synpunkter utgör en viktig faktor i stödet till dem. Anhörigvårdare önskar sig att bli mer 

delaktiga när det gäller stöd till deras närstående.  

Metoddiskussion 

För att belysa och förstå anhörigas upplevelse och även konsekvenserna av omsorgen använde 

jag kvalitativ forskningsmetod. Metoden är anpassad till mitt syfte och frågeställningar 

eftersom jag skulle undersöka hur anhörigvårdare upplever anhörigomsorgen. Genom 

kvalitativ metod går det att erhålla en förståelse av intervjupersoners upplevelser. En 

kvalitativ metod ger en bra beskrivning av intervjupersoners upplevelser Kvale & Brinkman, 

2009) och lämpar sig därför för min studie. Viktigt att beakta är dock att forskarens närvaro 

kan påverka informanters utsagor (Kvale & Brinkman, 2009). Som nämnts tidigare försökte 

jag vara neutral under hela intervjutillfällen för att inte leda eller påverka informanternas 

uttalanden. men jag är också medveten om att min närvaro kunde påverka anhörigas utsagor. 

Som jag har nämnt tidigare, jag försökte vara neutral under hela intervjutillfällen för att inte 

leda eller påverka deltagarnas uttalanden.  På grund av det låga antalet deltagare kan studiens 

resultat inte generaliseras alla grupper anhörigvårdare eller liknande målgrupp (Kvale & 

Brinkman, 2009). Det var heller inte syftet med studien, som avsåg att ge en fördjupad 

förståelse för anhörigvårdarnas erfarenheter och upplevelser. Studien fångar upp viktiga 

aspekter av hur anhörigomsorgen kan upplevas av anhörigvårdare. Resultatet ger en djup 

förståelse för anhörigvårdares egna upplevelser samt konsekvenser som obetald 

anhörigomsorg kan ge för anhörigvårdares privatliv och arbetsliv. En aspekt som kan ha 

påverkat mitt resultat är anhörigkonsulentens urval av deltagarna. En annan aspekt som man 

kan tänka på är att jag valde mina intervjupersoner från samma kommun, det kunde bli 

annorlunda om jag undersökte anhörigvårdares upplevelse och konsekvenser av omsorgen 

från en annan kommun eller stadsdel.  

Förslag på kommande forskning 

Jag har tidigare skrivit om att jag har begränsat mig till anhöriga som hjälper sina äldre utan 

någon form av ersättning. Problemet med urvalet är att det inte blev jämnt fördelat mellan 

könen. Tanken var att intervjua åtta personer ( fyra män och fyra kvinnor ) men det är bara två 

män som ställde upp för intervjun. Vad som kunde göra annorlunda är att studera 
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anhörigomsorgen utifrån äldres perspektiv eftersom tidigare studier tyder på att de flesta av 

äldre föredrar omsorg från den offentliga sektorn (Sand,  2014). Enligt Socialstyrelsen ( 2013) 

är det viktigt att uppmärksamma relationerna inom familjen. Relationer är inte alltid av godo  

och bidrar inte alltid till den närståendes välbefinnande. Det kan förekomma hot och våld, 

därför är det viktigt att tänka på hur stödet ska erbjudas. Man kan även studera anhörigvården 

på äldreboende för att undersöka hur anhörigvården förändrats efter att den äldre flyttat till ett 

äldreboende. Med tanke på att antalet äldre med omfattande behov ökar i Sverige och det är 

många anhöriga som tillgodoser äldres behov, samt kvinnor som får och ger mer omsorg 

tycker jag att det är viktigt att belysa ämnet utifrån ett intersektionellt perspektiv ( Ulmanen, 

2015). Genom att använda sig av ett intersektionellt perspektiv kan man  även belysa 

maktstrukturer i samhället och hur de påverkar olika människor på olika sätt utifrån vilka 

sociala förutsättningar (intersketioner) man har, vanligtvis utgår man ifrån kön, klass och 

etnicitet (Brodin, 2006). Med andra ord undersöker man hur samhällets maktstrukturer 

upprätthåller en ojämlikhet mellan människor. 
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Bilaga 1 
Hej! 

Jag läser en kurs som heter examenarbete I på Jönköpings universitet. Under terminen 

kommer jag att skriva mitt examensarbete. Jag har valt att skriva om anhörigas omsorg till 

äldre personer. I denna studie vill jag undersöka anhörigas upplevelser/ erfarenheter av 

omsorgen samt undersöka konsekvenser av omsorgsgivande. För att svara på mitt syfte och 

frågeställningar kommer jag att behöva intervjua åtta personer (fyra män och fyra kvinnor) 

som ger omsorg till sina äldre närstående och är villiga att dela med sig sina erfarenheter. Jag 

är väldigt tacksam om Ni kan och vill ställa upp. Intervjupersonerna kommer att vara helt 

anonyma eller ha fingerande/ ändrade namn. Varje intervju kommer att ta cirka 50 minuter 

och spelas in med deltagarnas godkännande på diktafon eller annat alternativ som sedan 

kommer att raderas för att intervjupersonernas anonymitet kan garanteras. Ni kan kontakta 

mig via de telefonnummer och e-post adress som jag skriver nedan. 

Jag tackar på förhand för er värdefulla medverkan. 

Wida Rahimi Tel. 073- XXX XXX 

E-post: XXX & XXX 

 

Bilaga 2 

 Bakgrundsfrågor : Omsorg, Yrke, Civilstånd, Familj, Ansvar 

Intervjuguide 

 

1. Hur skulle du beskriva din omsorg till X? 

2. Beskriv din livssituation utifrån den obetalda omsorgen.  

3. Vad kan påverkas om du inte skulle ge den omsorgen? 

4. Hur ser ansvaret ut för X? Hur mycket hjälp ger du X? 

5. Arbetar du? Vad arbetar du med och på vilket sätt omsorgen påverkar ditt arbete? 

6. Hur upplever du att ditt ansvar påverkar din vardag?  

7. Hur upplever du insatserna från kommunen? Finns det något som du vill ändra eller 

påverka? 

8. Vad behöver du för stöd från kommunen?  Får du den avlastning du behöver ? 

9. Är omsorgsgivande en positiv eller negativ upplevelse för dig? 

10.  Hur kan omsorgsgivande påverka dina relationer? 

11. Ser du någon förändring mellan dina tidigare relationer/vänner efter att du fått mer 

ansvar för X? 

 

 


