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I 
 

Abstract 
 

Author: Emelee Sköllerud 

Title: Respite care in ordinary housing, on what premises? – A quantitative study on how 

respite care in ordinary housing is offered to people caring for relatives with dementia. 

[Translated title] 

Supervisor: Emme-Li Vingare 

Assessor: Kristina Gustafsson 

 

The aim of this study was to identify differences in how the service respite care in ordinary 

housing is offered to people who are caring for or supporting relatives with dementia in nine 

municipalities in a region in southern Sweden. The study has focused on organizational 

factors that may affect the use of the service and the theoretical aspects of professional 

discretion and assessment principles in social work. To examine this, data was collected from 

a semi-structured survey (n = 59) directed to assistance officers and chief managers. 

Secondary quantitative data from a mapping of the nine municipalities support for people with 

dementia and their relatives was also included in the study. The methods used to analyse data 

were statistical analysis and quantitative content analysis. The span between equal and 

individual care have been studied to gain perspective on how local assistance officers and 

chief managers can adapt the availability and configuration of the service, in relation to the 

guidelines and the individual's needs. The results of the study show that there are differences 

in how municipalities offer respite care in ordinary housing for the informal carers and on 

what grounds they have access to it. There are also differences in the range of the service in 

some of the municipalities. Respondents estimate that they have wide professional discretion 

to adapt the service to individual needs, while they feel that the municipality's guidelines 

should be followed. Furthermore, the results show that use of the service is relatively low in 

the studied municipalities. To increase the use, respondents believe that security, confidence 

and trust are especially important in the relationship between the staff in home care services 

and the carers.  
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1. Inledning 

I Sverige har omkring 160 000 personer en demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2014). Nästan 

hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom och bland personer som är 65 år 

eller äldre är motsvarande siffra ungefär åtta procent. Sjukdomen kan inte botas och därför 

inriktas omsorgen på att underlätta vardagen genom att bland annat uppväga för de 

funktionsnedsättningar sjukdomen medför. Omkostnaderna för vård och omsorg för personer 

med sjukdomen beräknades år 2007 utgöra ungefär 50 miljarder kronor. Av dessa kostnader 

stod kommunerna för 85 procent, anhöriga för tio procent och landstingen för fem procent 

(Socialstyrelsen, 2010). 

Det är inte enbart personerna med demenssjukdom som får leva med symtomen av sjukdomen 

utan även de anhöriga, som i många fall tar på sig en informell vårdgivarroll. Möjligheten till 

att bo kvar i den egna, ordinära bostaden, så länge som möjligt kräver i många fall ett 

samarbete mellan kommunens hemtjänst och anhöriga. När en person har en demenssjukdom 

är det vanligt att anhöriga står för en stor del av omsorgen. Vanligen är det make/maka som är 

sammanboende eller någon annan familjemedlem som vårdar eller stödjer sin sjuka 

närstående (Sundström, Johansson & Hassing, 2002). Forskning visar att makar som är 

anhörigvårdare till en partner med demenssjukdom är mer sårbara för allvarlig utbrändhet, 

känner sig mer stressade, hamnar i fler familjekonflikter samt har ett mer nedsatt 

immunförsvar och en generellt kortare livslängd än andra anhörigvårdare (Brown & Chen, 

2008). Många av dessa anhörigvårdare har barriärer som gör att de inte ansöker om offentlig 

hjälp i form av avlösning förrän deras närstående är i ett sent skede av sjukdomen och det 

egna hälsotillståndet redan har påverkats negativt till följd av rollen som informell vårdgivare 

(Neville et al., 2015). Tidigare studier belyser även att känslor av skuld, misslyckande och oro 

är vanliga hos anhörigvårdarna när de behöver lämna över omvårdnadsansvaret till någon 

utomstående (Neville et al., 2015; Phillipson, Jones & Magee, 2014; Schoenmakers, Buntinx 

& DeLepeleire, 2010). Med utgångspunkt i de anhörigas utsatta och komplexa situationer är 

insatser och stöd till dessa relevanta att undersöka inom socialt arbete.   

1.1 Problembakgrund 

Från år 1975 fram till 2000-talets början har offentliga tjänster för personer som är 80 år eller 

äldre minskat. Det var en mindre andel äldre som bodde på särskilda boenden samt hade 

hemtjänst under början av 2000-talet jämfört med år 1975. Under samma tidsperiod ökade 

antalet äldre i samhället. Detta tyder på att anhöriga tar ett allt större vård- och omsorgsansvar 
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över sina sjuka närstående (Sundström, Johansson & Hassing, 2002). År 1987 kom en 

proposition som officiellt angav att informell vård från anhöriga var ett komplement till 

offentliga tjänster (proposition 1987/88:176). Regeringen föreslog därmed ett nytt 

stödprogram för anhöriga som vårdar sina sjuka närstående. I proposition 1987/88:176 

belystes anhörigas roll i omsorgen om äldre i Sverige och att deras insatser i många fall sker i 

det tysta, vilket medförde ett förslag till att kunskap om informell vård i Sverige behövde 

förbättras bland personal inom äldreomsorgen. För att underlätta bördan för anhörigvårdare 

krävs att de som arbetar med omsorg förstår vilken assistans som behöver erbjudas (Brown & 

Chen, 2008; Sundström, Johansson & Hassing, 2002). 

1.2 Problemformulering 

Skillnaderna i vilken vård och omsorg personer med demenssjukdom erbjuds är stora enligt 

Socialstyrelsens undersökningar. Socialstyrelsens nationella utvärdering av vård och omsorg 

vid demenssjukdom (2014) visar att det förekommer olikheter beroende på vart i landet den 

enskilde är bosatt. Det förekommer även skillnader i tillgången till stöd för anhöriga eftersom 

alla kommuner inte erbjuder likvärdiga insatser och därför finns det många 

förbättringsmöjligheter kring anhörigstödet (ibid.). I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453 [SoL]) 

5 kap. 10 § framgår att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som 

vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 

funktionshinder. SoL är en ramlag och därmed är socialtjänsten en ramlagsstyrd verksamhet 

(Wörlén, 2010). Det innebär att lagen ger en anvisning om hur kommunerna bör prioritera och 

beordrar kommunerna att utöva en viss form av verksamhet, utan närmare angivanden om 

kvalitet och omfattning (Trydegård & Thorslund, 2001; Wörlén, 2010). I Sverige är det alltså 

upp till kommunerna att utforma omsorgen om äldre och det förekommer lokala skillnader 

gällande utbud av service och omvårdnad, vilket väcker frågan om kvaliteten är likvärdig i 

kommunerna (Trydegård & Thorslund, 2001). 

En viktig aspekt för att omsorgen ska bli så bra som möjligt är att den utformas efter 

individens specifika behov. Det individuella mötet mellan personen med en demenssjukdom 

och omsorgspersonalen är en avgörande del av omsorgens kvalitet (Socialstyrelsen, 2014). 

Relationen är betydelsefull och kan i många fall vara komplex då omsorgstagarens och 

omsorgsgivarens upplevelser, förväntningar och uppfattningar kan vara olika gällande 

relationen i sig eller sjukdomen (Ingvad, 2003). I Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård 

och omsorg vid demenssjukdom (2010) beskrivs att sjukdomen inte ska vara utgångspunkten i 
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omsorgen utan att personen själv och dennes upplevelse av sin realitet ska sättas i centrum. 

Denna utgångspunkt brukar benämnas som personcentrerad omvårdnad och betonar vikten av 

självbestämmande. Den personcentrerade omvårdnaden har etablerats i verksamheter som ger 

omsorg till personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2014). 

Insatsen avlösning i hemmet ges som bistånd enligt SoL 4 kap. 1 §. Lagen stadgar inte några 

specifika insatser utan ska utformas efter en helhetssyn med utgångspunkt i individens behov. 

I de flesta kommuner erbjuds avlösning till personer som vårdar en närstående med 

demenssjukdom. Avlösningen kan ges i hemmet, genom dagverksamhet eller korttidsboende 

(Socialstyrelsen, 2014). Eftersom det enligt Socialstyrelsen finns skillnader i det stöd 

kommunerna erbjuder personer som vårdar en demenssjuk närstående finner jag det här 

studieområdet intressant. Resultat från tidigare studier antyder att dessa anhörigvårdares 

behov av avlösning är otillfredsställt (Ducharme et al., 2014; Neville et al., 2015; Phillipson, 

Jones & Magee, 2014). I den här studien önskar jag utforska skillnaderna i hur olika 

kommuner erbjuder avlösning i hemmet till personer som vårdar demenssjuka närstående 

utifrån de teoretiska aspekterna handlingsutrymme och bedömningsprinciper. Studiens fokus 

kommer riktas mot organisatoriska faktorer som eventuellt kan påverka användandet av 

insatsen. Biståndshandläggare och enhetschefer beviljar respektive utformar insatsen och 

därför kommer de båda befattningarna vara respondenter i den här studien. Spännvidden 

mellan en jämlik och individanpassad omvårdnad kommer att studeras för att få perspektiv på 

hur kommunerna, genom sina yrkesverksamma socionomer, kan anpassa insatsens 

tillgänglighet och utformning i relation till kommunens riktlinjer och de enskilda individernas 

behov.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga skillnaderna i hur insatsen avlösning i hemmet erbjuds 

till personer som vårdar eller stödjer demenssjuka närstående i nio kommuner i en region i 

södra Sverige. 

1.4 Frågeställningar 

 På vilka premisser får anhörigvårdare tillgång till insatsen i de olika kommunerna? 

 Hur stort handlingsutrymme har biståndshandläggarna och enhetscheferna att anpassa 

insatsen efter individuella behov? 
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 Hur förhåller sig skillnaderna i insatsens tillgänglighet och utformning till 

nyttjandegraden?  

2. Bakgrund och centrala begrepp 

I följande avsnitt presenterar jag de fakta, begrepp och definitioner som jag utgår från i denna 

uppsats.  

2.1 Om demenssjukdomar 

Alzheimers demenssjukdom är den vanligaste typen av demenssjukdom och står för ungefär 

60-70 % av fallen. Därefter följer vaskulär demens som svarar för cirka 10 % och 

frontallobsdemens som utgör ungefär 5 %. Demens kan ses i samband med sjukdomarna 

Lewy Body demens och Parkinsons sjukdom i ett mindre antal fall (SBU, 2008). Alla 

personer med en demenssjukdom blir inte fullständigt utredda och det finns sannolikt en 

ganska stor grupp personer som inte genomgår någon utredning alls (Socialstyrelsen, 2014). 

Utifrån det har jag valt att inkludera alla personer som har minnessvårigheter i min studie och 

som av respondenterna kan bedömas tillhöra målgruppen. Begreppet demenssjukdom används 

som samlingsbeteckning för alla former av sjukdomen och likartade symptom i den här 

uppsatsen.  

2.2 Definition av anhörigvårdare 

Regeringens proposition 2008/09:82 definierar att en anhörig är en person som ger hjälp, 

vård, stöd och annan omsorg till en närstående som är varaktigt sjuk. Den anhörige kan vara 

en familjemedlem, annan släkting, granne eller vän. Begreppet anhörigvårdare används också 

som benämning på en anhörig som kontinuerligt hjälper och ger stöd åt en närstående 

(Socialstyrelsen, 2012). Anhörigvårdare kan avse personer som får betalt av kommunen för 

att hjälpa en närstående, men sådant ekonomiskt stöd har minskat de senaste åren (Sand, 

2014). I denna uppsats används benämningarna anhörig och anhörigvårdare synonymt om 

personer som utan yrkesmässig anställning hjälper och stöttar en närstående i det vardagliga 

livet, oberoende av vilken relation de har till varandra. 

2.3 Begreppet handlingsutrymme 

Handlingsutrymme betyder att det finns ett utrymme eller en möjlighet för socialarbetaren att 

välja hur denne ska handla utifrån de svängrum organisationens uppdrag sätter. 

Organisationen skapar handlingsutrymmet eftersom dess administrativa och teoretiska ramar 
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påverkar vad som är möjligt att genomföra. De traditioner som råder på arbetsplatsen och den 

kunskap som finns hos personalen påverkar också handlingsutrymmet. Socialarbetaren är 

följaktligen en aktör åt organisationen, men har ändå viss möjlighet att fatta egna beslut 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).  

3. Tidigare forskning 

I det här avsnittet redogör jag för tidigare forskning utifrån två skilda teman som båda är 

relevanta för mitt valda studieområde. Först presenteras vetenskapliga artiklar om avlösning 

till personer som vårdar närstående med demenssjukdom runt om i världen. Med avlösning 

avses här olika, eller samtliga tillgängliga, avlösningstjänster för anhörigvårdare. Därefter 

redovisas tidigare studier om handlingsutrymme och bedömningsprinciper inom 

socialtjänsten, som är de ämnen jag har valt att studera gällande den specifika insatsen 

avlösning i hemmet. 

3.1 Avlösning för anhörigvårdare 

Schoenmakers, Buntinx och DeLepeleire (2010) har genomfört en metaanalys om anhörigstöd 

till personer som vårdar en demenssjuk i familjen och vilka effekter interventioner avseende 

omsorg i hemmet har på deras allmänna välbefinnande. En metaanalys är en sammanvägning 

av resultat från flera studier.  Den här metaanalysen, som enbart bestod av kvantitativa 

studier, visar att avlösning bidrog till en ökad börda hos anhörigvårdare. Undersökningen 

bygger på data från internationella studier, utförda i olika länder, mellan åren 1980 till 2007. 

Det specifika resultatet om avlösning är en sammanställning av data från två studier, eftersom 

dessa var de enda som adekvat rapporterade för variablerna avlösning och börda. Avlösningen 

bestod av antingen vistelse på en dagverksamhet eller övernattning på ett korttidsboende. Att 

lämna över en demenssjuk familjemedlem är inte väl accepterat av anhörigvårdare. De känner 

sig obekväma med att helt plötsligt ha tid över och oro över vårdens kvalitet (ibid.). 

En litteraturstudie med syftet att summera den senast forskningen om vilka faktorer som gör 

att anhörigvårdare till personer med demenssjukdom använder avlösning visar att flera 

förbättringar behöver göras för att möta befintliga behov (Neville et al., 2015). Bakgrunden 

till studien är att undersökningar visar ett relativt lågt nyttjande av avlösning för den specifika 

gruppen av anhörigvårdare. Litteraturstudien återger 76 internationella studier utförda i olika 

länder i världen mellan åren 1990 till 2012. Undersökningarna har olika metodologiska 

utgångspunkter, datainsamlingsmetoder och urval. I studien beskrivs att de avlösningstjänster 
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som för närvarande finns, inte kan uppnå rätt balans för att möta behoven hos anhörigvårdare, 

personer med demens och anställda som utför tjänsterna. En svårighet som beskrivs är 

anhörigvårdarnas fysiska och känslomässiga utmattning som byggs upp långsamt, vilket 

medför att många söker avlösning i ett för sent skede. I studien urskiljs flera faktorer som är 

viktiga för att anhörigvårdare ska nyttja avlösningstjänster. En sådan är att de anhörigas 

känslor av skuld, misslyckande och negativa perspektiv på samhället behöver övervinnas, så 

att de kan se fördelarna med avlösningen. Anhörigvårdarna behöver uppfatta positiva effekter 

av avlösningstjänsterna, både för sin egen del och för den person som de vårdar. 

Erfarenheterna av avlösning behöver bli positiva för båda parter, vilket de kan bli av en 

personcentrerad design av insatsen (ibid.). 

Att förbättringar behöver göras avseende stödet till personer som vårdar demenssjuka 

närstående visar även resultatet i en undersökning av unga anhörigvårdares behov av stöd i 

Kanada (Ducharme et al., 2014). Syftet med studien var att dokumentera otillfredsställda 

behov av stöd till anhöriga som vårdar personer med en demenssjukdom eller en likartad 

kognitiv störning och som insjuknat i en, för denna typ av sjukdom, tidig ålder. I studien 

deltog 32 anhörigvårdare, de flesta i 50-årsåldern. Samtliga deltagare var familjemedlemmar 

till personen som de vårdar eller stödjer och de flesta (78 %) var make/maka. I 

undersökningen samlades både kvantitativa och kvalitativa data in genom semistrukturerade 

intervjuer och fördjupningar genom tillagda öppna frågor. Resultatet visar att 78 % av 

anhörigvårdarna främst önskar få mer information om vilken hjälp som finns tillgänglig och 

72 % vill få besked om vilket ekonomiskt stöd de kan ansöka om. Deras önskan är även, 

liknande det som Neville et al. (2015) beskriver, att deras närstående ska känna sig värdefulla 

som människor (72 %) och erbjudas stimulerande aktiviteter utifrån sina förmågor (69 %). 

Många av de anhöriga (75 %) uttryckte önskemål om att få stödinsatser för att minska den 

stress som föranleds av deras vårdgivarroll och att få chansen att spendera mer tid för sig 

själva och delta i aktiviteter som de tycker om (69 %). Resultatet i studien visar att många av 

dessa unga anhörigvårdare upplever att deras behov av stöd är otillfredsställt (Ducharme et 

al., 2014).  

Enligt Phillipson, Jones och Magee (2014) finns barriärer hos anhörigvårdarna som gör att 

användandet av avlösningstjänster är lågt. De hinder som finns hos individerna består bland 

annat av attityder, vilket är i överensstämmelse med det som Neville et al. (2015) och 

Schoenmakers, Buntinx och DeLepeleire (2010) beskriver. Studien är en systematisk 

litteraturöversikt av 14 internationella artiklar, innehållande kvantitativa data, som publicerats 
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mellan åren 1990 till 2011. Syftet med översikten var att få en bättre förståelse för hur 

anhörigvårdares otillfredsställda behov av avlösning ska hanteras genom att identifiera de 

faktorer som hindrar avlösningsanvändandet. Barriärer som medför att anhörigvårdare inte 

använder avlösningstjänster i hemmet är förlägenheten att vara offentlig med vårdtagaren och 

dennes demenssjukdom samt oro över att gäster kommer in i hemmet. Författarna menar att 

bedömningar av behov och anpassning av tjänsterna behöver göras på lokal nivå och att 

lokala åtgärder ska vidtas för att stödja grupper av anhörigvårdare som tenderar att vara mer 

sårbara för icke-användning av tjänsterna. Sådana grupper är exempelvis anhöriga som vårdar 

demenssjuka personer som visar beteendestörningar och anhörigvårdare som upplever hög 

psykisk belastning i samband med sin omvårdnadsroll. I studien understryks att barriärer för 

användning av avlösningstjänster är specifika för typen av avlösningstjänst. Strategier för att 

angripa tjänsteutnyttjandet bör därför behandla hinder i form av attityder och resurser för 

användandet av särskilda tjänster, snarare än till avlösning i allmänhet (Phillipson, Jones & 

Magee, 2014).  

3.2 Handlingsutrymme och bedömningsprinciper inom socialtjänsten 

Wörlén (2010) har utfört en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning i sex svenska 

kommuner under hösten och vintern 2006. Enkäten besvarades av 545 respondenter, 354 

tjänstemän och 191 politiker. Syftet med studien var att undersöka hur politiker och 

tjänstemän väljer att prioritera särskilda grupper framför andra, hur de förhåller sig till 

prioriteringar samt vilka faktorer som kan vara av betydelse när beslut fattas. Vidare var syftet 

att undersöka hur de förstår sitt eget inflytande över besluten. Wörlén (2010) beskriver att 

respondenterna arbetade inom individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg. Studiens 

resultat antyder att tjänstemän inom sektorn vård och omsorg formas mer av politikermål och 

ekonomiska aspekter i sitt beslutsfattande. Dessa har även en mer fastställd ram för sin 

myndighetsutövning medan tjänstemän inom individ- och familjeomsorg har möjlighet att 

arbeta bredare eftersom de har en större samling insatser att välja mellan. Ungefär 90 procent 

av samtliga tjänstemän som deltog i studien angav att de har stor frihet att avgöra hur arbetet 

ska genomföras, men många av dem uppgav också att arbetet utmärks av motsägande krav. 

Enligt Wörlén (2010) avspeglar de olika svaren paradoxen mellan professionellt 

handlingsutrymme och lagstyrning.  

Den motsägelsen som Wörlén (2010) belyser i sin studie uppfattas också av Baianstovu 

(2012) som menar att det finns två olika attityder till hur byråkrater i dagens välfärdssamhälle 



   

8 

ska utföra sitt arbete. Det ena sättet är att enbart genomföra sitt arbete efter politikens regler 

och att arbetet som socialarbetaren gör okonstlat ska vara styrt uppifrån och ned. 

Socialarbetaren ska utifrån det vara en verkställare av välfärdspolitikens tjänster. Det andra 

sättet som Baianstovu (2012) kunde urskilja var synen att socialarbetarens uppgift är att 

inverka på hur politiken uträttas nedifrån och upp, vilket åstadkoms genom att ta reda på 

människors behov. Empirin till hennes studie har inhämtats genom 23 intervjuer, 15 

observationer och 190 personakter under tre års tid. Studien är kvalitativ men har inslag av ett 

fåtal kvantitativa data. I likhet med Baianstovu (2012) uppfattar även Evans (2013) att det 

finns två olika förhållningssätt till yrkesrollen. Hans studie om socialarbetares attityder till 

organisationens regelverk är kvalitativ och har följts upp av en fallstudie på ett socialkontor i 

England. Evans (2013) kan urskilja två grupper av socialarbetare. Den ena gruppen förhåller 

sig till regelverket och anser att deras arbetsuppgift är att fördela resurserna lika på ett rättvist 

sätt. I den andra gruppen av socialarbetare är attityden att de önskar mer handlingsutrymme 

för att kunna individanpassa insatserna. Enligt Evans är båda synsätten lika professionella, 

även om de återger olika perspektiv på professionalitet (ibid.).   

Ett av de två synsätt som Baianstovu (2012) och Evans (2013) kunde urskilja var att 

socialarbetaren förhåller sig till organisationens riktlinjer och fördelar de resurser som finns 

tillgängliga. Det förhållningssättet framställs även i Anderssons (2004) kvalitativa studie som 

genomförts i en större kommun i norrlandsregionen. Hon kunde, efter intervjuer med sex 

kvinnliga biståndshandläggare inom omsorgen, uppfatta vissa tendenser gällande deras 

upplevda och uttryckta handlingsutrymme. Biståndshandläggarna uppgav bland annat att 

kommunens resurser är betydande för deras arbete. Vid biståndsbedömningarna togs därför 

ekonomiska aspekter och gemensamma riktlinjer i beaktande. Andersson menar att 

kommunala riktlinjer skapar ett ömsesidigt tänkande kring vilket bistånd som är rimligt att 

bevilja och att de därmed inverkar på den enskilde biståndshandläggarens handlingsutrymme 

(ibid.). 

4. Leva med demens, vård och vårdsystem 

På Lunds universitet och Linnéuniversitet bedrevs forskningsprojektet Leva med demens, vård 

och vårdsystem mellan januari 2014 och december 2015. Projektet var en följd av Right Time 

Place Care, ett större forskningsprojekt inom EU som genomfördes i åtta länder. I projektet 

Leva med demens, vård och vårdsystem medverkade nio kommuner i en region i södra 

Sverige. Kontaktpersoner i kommunerna som deltog i projektet arbetade antingen som 
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demenssjuksköterskor, anhörigsamordnare eller biståndshandläggare. Syfte var att undersöka 

livskvalitet och levnadsförhållanden för personer med demenssjukdom och deras anhöriga, 

som har insatser i ordinärt boende eller särskilt boende. En del i projektet var att studera 

vilken omsorg och vård som finns att tillgå, vilket stöd som finns för anhöriga samt 

utbildningsnivån hos personal. Projektet finansierades av Familjen Kamprads stiftelse. På 

Linnéuniversitetet genomfördes forskningsarbetet vid Institutionen för socialt arbete och 

projektansvariga var universitetslektor Lottie Giertz och professor Ulla Melin Emilsson. Efter 

visat intresse för forskningsområdet har jag fått möjlighet att skriva denna uppsats som en 

fristående sidodel till projektet och en fördjupad kartläggning av den specifika insatsen 

avlösning i hemmet.  

Till projektet har kvantitativa och kvalitativa data samlats in genom en kartläggning och en 

intervjustudie. Jag har fått ta del av insamlad empiri i form av kvantitativa data från projektets 

kartläggning gällande mitt forskningsproblem och denna empiri har använts som en 

förförståelse i utformandet av uppsatsens syfte och frågeställningar. Kvantitativa data som 

erhållits från projektet presenteras i form av tre diagram i uppsatsens resultatdel. Samtliga 

metoder som använts i min studie beskrivs mer utförligt i följande kapitel. 

5. Metod 

I detta kapitel beskriver jag metodval och hur min studie har genomförts. Först redovisas 

studiens avgränsningar och sedan presenteras postpositivism som är den vetenskapsteoretiska 

utgångspunkten i uppsatsen. Därefter redogör jag för datainsamlingsmetod, urval, 

svarsfrekvens, tillvägagångssätt för undersökningen och analysmetod. Efter det följer en 

beskrivning av reliabilitet och validitet samt hur jag har gått tillväga för att öka dessa mått i 

min studie. Avslutningsvis i detta avsnitt förs reflektioner om etiska överväganden.    

5.1 Avgränsningar 

Min studie riktar sig till biståndshandläggare och enhetschefer i nio kommuner i en region i 

södra Sverige. De respondenter som har besvarat enkäten arbetar med hemtjänstområdet, eller 

den specifika insatsen avlösning i hemmet. Privata utförares eventuella tjänster av insatsen har 

inte undersökts. Anledningen till avgränsningen beror på att utbudet av privata utförare av 

insatsen i dagsläget är litet i de kommuner som valts ut till studien. Frågorna i enkäten har 

ställts på ett sådant sätt att de inriktar sig på hur kommunerna erbjuder insatsen. 
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5.2 Vetenskapsteoretisk ansats 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som har använts för att förklara insamlad empiri har 

sin grund i postpositivismen. Thomassen (2007) redogör för att postpositivism är Kirk och 

Reids samlingsbeteckning på en modern utveckling av den positivistiska traditionen. Grunden 

i postpositivismen är att vi genom mätbara och observerbara data kan få kunskap om en 

objektiv verklighet. Forskning som grundar sig på kvalitativa data kan, med tvekan, också 

accepteras. Kunskapen om den objektiva verkligheten blir aldrig fullständig men den 

utvecklas med tiden eftersom vi får veta mer och mer. Denna vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt skiljer sig i vissa hänseenden från det ursprungliga positivistiska tänkandet. 

Postpositivismen utgår exempelvis inte från att det enbart finns en sann vetenskaplig kunskap, 

det vill säga den kunskap som kan mätas, observeras och verifieras. Det positivistiska 

synsättet, som från början var ett naturvetenskapligt ideal, eftersträvar en enhetlig vetenskap 

genom att skilja på ”fakta” och värderingar. Värdeomdömen, som tillhör det subjektiva 

området, anses därmed inte vara en grund för kunskap. Postpositivismen gör inte en absolut 

åtskillnad mellan objektiva och subjektiva aspekter som underlag för vad som är kunskap, 

vilket är en skillnad från den tidigare positivistiska riktningen (ibid.). 

Det postpositivistiska vetenskapsidealet strävar efter att närma sig en så objektiv och säker 

kunskap som möjligt (Thomassen, 2007). Utifrån det tolkar jag det som att det inte finns 

någon opartisk kunskap, men att vissa metoder kan användas för att komma närmare en 

sådan. I mitt uppsatsarbete har utgångspunkten varit att alla metoder mer eller mindre bidrar 

med partisk kunskap och att forskaren, i det här fallet jag, har inflytande på studien och 

resultatet. Att denna studie har haft en postpositivistisk utgångspunkt för att förklara insamlad 

empiri har inneburit att samtliga metoder valts för att eftersträva en så objektiv kunskap som 

möjligt. I strävan efter objektivt vetande har det varit väsentligt att minimera inblandningen 

av mina egna tolkningar och värderingar. För att göra detta har kvantitativa metoder valts för 

att analysera insamlad data. De metoder som använts i denna studie presenteras mer utförligt 

under nedanstående rubriker och en vidare metoddiskussion förs i uppsatsens avlutande 

kapitel. 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Till min uppsats har två olika kvantitativa datainsamlingsmetoder använts. Sekundärdata har 

samlats in i form av rådata från en kartläggning som ingått i projektet Leva med demens, vård 

och vårdsystem. Med rådata avses ursprungliga siffror som inte har bearbetats (Jacobsen, 

2012). Därefter har ny data införskaffats genom en semistrukturerad webbenkätundersökning, 
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vilket innebär att både slutna och öppna frågor har inkluderats i enkäten. Metoderna har valts 

för att uppnå studiens syfte, som är att kartlägga skillnaderna i hur insatsen avlösning i 

hemmet erbjuds till personer som vårdar eller stödjer demenssjuka närstående i nio kommuner 

i en region i södra Sverige. Den sekundärdata jag har fått tillgång till och presenterar i 

uppsatsen är insamlad i april 2015 och min enkätundersökning genomfördes i december 

samma år. Empirin har därmed samlats in vid två olika tidpunkter, vilket eventuellt kan ha 

betydelse för resultatet beroende på om förändringar i organisationerna som berör 

studieområdet har utförts.   

En enkätundersökning som analyseras kvantitativt är användbar för att exploatera ett 

forskningsområde, då statistiken beskriver förhållanden och kartlägger samband (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). Genom denna metod kan data samlas in från ett stort 

urvalsunderlag (Jacobsen, 2012). Att göra enkätundersökningen på webben bedömdes gå 

snabbare och kosta mindre än att skicka ut postenkäter med frankerade svarskuvert eller att 

åka ut till de nio kommunerna där respondenterna arbetar. 

5.4 Urvalsmetod och urval 

Min studie kartlägger hur SoL-insatsen avlösning i hemmet erbjuds som anhörigstöd i nio 

kommuner i en region i södra Sverige. Det genomsnittliga invånarantalet i kommunerna är 

24 448 och medianen är 16 111 enligt uträkningar av statistik från Statistiska centralbyrån 

[SCB]. Valet av de nio kommunerna beror på att de ingår i projektet Leva med demens, vård 

och vårdsystem som den här uppsatsen är en sidodel till för att kartlägga den specifika 

insatsen. Urvalet är även lämpligt för mitt uppsatsarbete eftersom nio kommuner är lagom 

många att undersöka med den tidsbegränsning som finns för studien. Att kommunerna 

geografiskt är belägna nära varandra anser jag bidrar med en intressant aspekt till uppsatsen, 

det vill säga om det finns skillnader i tillgången till insatsen trots geografisk närhet. 

Respondenter till min undersökning har valts genom att hela populationen, det vill säga alla i 

den grupp jag vill uttala mig om, har fått webbenkäten skickad till sig via e-post. Eftersom 

inget stickprov har tagits ur populationen är det en totalundersökning (Eliasson, 2013). 

Respondenterna är alltså samtliga som arbetar som biståndshandläggare och enhetschefer för 

hemtjänst eller den specifika insatsen i de nio kommunerna. Anledningen till att båda 

yrkesbefattningarna har valts ut beror på att jag är intresserad av deras svar eftersom båda 

grupperna arbetar med studieområdet, fast på olika sätt.    
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De respondenter som har besvarat frågan om mitt studieområde till den kartläggning som 

genomförts i projektet Leva med demens, vård och vårdsystem arbetar också som 

biståndshandläggare eller enhetschefer. Frågorna besvarades av projektets kontaktpersoner i 

konsensus med flera andra medarbetare. Det innebär att en person från varje kommun delgav 

frågorna till ett antal kollegor och att de tillsammans besvarade dem. Valet av respondenter 

till kartläggningen i projektet är vad Bryman (2011) kallar för ett målinriktat urval och 

Eliasson (2013) betecknar som ett subjektivt urval. Det innebär att respondenterna har valts 

med hänsyn till deras relevans för studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011; Eliasson, 2013). 

De respondenter som har besvarat frågan i projektets kartläggning är, eller kan vara, samma 

personer som har svarat på min enkätundersökning.  

5.4.1 Svarsfrekvens   

Målsättningen var att få en svarsfrekvens på minst 50 %. Enligt Jacobsen (2012) är 

svarsprocenten maximalt runt 60-70 % vid personliga intervjuer och postenkäter. Vid 

internetbaserade enkäter eller e-postenkäter är svarsfrekvensen ännu längre, ibland kan 

svarsprocenten vara så låg som 10 %. Anledningen till det är att många tar emot mänger av e-

post dagligen och ibland inte öppnar bilagor som kommer från okända avsändare. Det är även 

vanligt att många väntar med att svara på enkäter som kommer via e-post (ibid.).   

Min enkät skickades ut till samtliga biståndshandläggare och enhetschefer som arbetar med 

insatsen avlösning i hemmet i de nio kommunerna. Det totala antalet respondenter som fick 

enkäten på e-post var 98 personer. Enkäten besvarades av 59 personer, vilket ger en 

svarsfrekvens på 60 %. Bortfallet är följaktligen 40 %. Enligt Bryman (2011) är en 

svarsfrekvens på 60 % precis acceptabelt, medan 50-60 % knappt är godkänt och allt under 50 

% anses vara oacceptabelt. Jacobsen (2012) menar däremot att det är tillfredsställande om 

svarsprocenten är över 50 % och bra om den är över 60 %. Till kartläggningen i projektet 

Leva med demens, vård och vårdsystem inkom ett svar från vardera av de nio kommunerna. 

5.5 Tillvägagångssätt 

5.5.1 Tillvägagångssätt för enkätundersökningen 

Efter att metod och urval bestämts började jag formulera enkätfrågorna i programmet Google 

Docs Formulär, som användes till att göra webbenkäten. Utformningen av en enkät är av stor 

betydelse och kan påverka svarsfrekvensen. Det är viktigt att tänka på strukturen i enkäten, till 

exempel att frågorna ska vara lättbegripliga, att inte ha med för många frågor och att enkla 

frågor ska ställas i början av enkäten och mer komplexa frågor i slutet (Bryman, 2011; 
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Jacobsen, 2012). Frågorna och svarsalternativen övervägdes noggrant och jag beslutade mig 

för att ha med några öppna frågor mot slutet av enkäten samt att det inte skulle finnas med 

några mittkategorier som svarsalternativ, exempelvis ”vet inte” eller ”varken eller”. Många 

respondenter har en tendens att välja mittalternativ för att slippa ta ställning gällande vissa 

svåra frågor (Jacobsen, 2012). När enkäten var utformad genomfördes en liten pilotstudie med 

två av mina klasskamrater som har erfarenhet av att arbeta som biståndshandläggare 

respektive enhetschef för hemtjänst. En pilotstudie är en förundersökning för att skaffa sig 

kunskap om hur enkätfrågorna tas emot och förstås av respondenterna (Bryman, 2011). 

Mindre justeringar av ordval utfördes efter de tips och råd mina klasskamrater framförde. 

För att få tag på avsedda respondenters e-postadresser kontaktade jag kommunernas 

administrativa avdelningar. På det sättet kunde e-postadresserna begäras ut eftersom de är 

allmänna uppgifter. Någon kommun hade kontaktuppgifter och däribland e-postadresser till 

berörda personer på hemsidan. Det medförde att kontakt inte behövde tas med den kommunen 

i syfte att begära ut uppgifterna. Övriga kommuners administrativa avdelningar kontaktades 

via e-post och det tog några dagar innan jag hade fått in alla e-postadresser. Uppgifterna 

sammanställdes i en lista för att ge mig en översikt över respondenterna. På det sättet 

skapades en förteckning över populationen, eller närmare bestämt urvalsramen (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010; Eliasson, 2013).  

Enkäten (se bilaga 1) skickades ut till samtliga respondenter genom en länk som bifogades i e-

postmeddelandet, tillsammans med ett informationsbrev om studien (se bilaga 2). Efter en och 

en halv vecka skickades en påminnelse om enkätundersökningen ut till samtliga av 

respondenterna samt till vilken dag och tid de hade på sig att besvara den om de önskade delta 

i studien. 

5.5.2 Tillvägagångssätt för kartläggningen i projektet 

Kartläggningen i projektet Leva med demens, vård och vårdsystem bestod av ett flertal olika 

frågor om insatser och stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. 

Undersökningen utgick från en mall som hörde till det större projektet Right Time Place Care. 

Mallen var avsedd för studier på nationell nivå, det vill säga undersökningar om hur det ser ut 

i landet. Till kartläggning i det mindre projektet Leva med demens, vård och vårdsystem 

utfördes anpassningar av mallen i syfte att göra den bättre lämpad för den planerade studien, 

som skulle genomföras på kommunnivå. Alla insatser som fanns i de nio kommunerna 

antecknades och därefter utformades frågorna efter vad som bedömdes vara intressant att 
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undersöka. Kontaktpersonerna i kommunerna som medverkade i projektet fick instruktioner 

om hur undersökningen skulle utföras, en manual och en kartläggningsmall. En pilotstudie 

genomfördes i två av kommunerna innan kartläggningens utförande, för att revidera eller 

tydliggöra eventuella oklarheter i instruktionerna. Svaren till kartläggningen samlades in av 

kontaktpersonerna under en månads tid. 

En av frågorna i kartläggningen som berörde avlösning i hemmet var uppdelad i två delar, 

varav en del behandlade nyttjandegraden av insatsen och den andra delen innefattade 

tillgången till insatsen. Med tillgång åsyftades att personerna har möjlighet att söka och få 

avlösning i hemmet. Det behövde inte innebära att de hade blivit erbjudna insatsen. De 

svarsalternativ som fanns till frågan var: ”alla”, ”de flesta”, ”fåtal” och ”ingen”. Det medförde 

att frågan var en uppskattning. ”De flesta” stod för över hälften och ”fåtal” betecknade under 

hälften av personerna. Svarsalternativen ”alla” och ”ingen” gällde det som namnen antyder. 

Frågan var uppdelad i fyra kategorier utifrån vilket stadium i sjukdomen personerna befinner 

sig. De fyra stadierna var mild demens, måttlig demens, svår demens och stadium i livet slut. 

En annan fråga i kartläggningen handlade om hur många avgiftsfria timmar per månad 

kommunerna erbjuder avlösning i hemmet till anhörigvårdarna. Det var en öppen fråga och 

den ställdes separat, som en tilläggsfråga. Samtliga frågor om avlösning i hemmet besvarades 

av en kontaktperson från varje kommun i konsensus med ett antal medarbetare. 

5.6 Analysmetod 

För att bearbeta och analysera enkätsvaren har jag använt mig av programvarorna SPSS 

Statistics och Microsoft Office Excel. Webbenkätundersökningen genomfördes i programmet 

Google Docs Formulär och där sammanställdes även data i en särskild fil. Från den filen har 

jag sedan kunnat överföra all data till Excel och därifrån till SPSS. Till hjälp för att göra 

analyserna i SPSS har jag använt mig av Eliassons (2013) metodbok samt Djurfeldt, Larsson 

och Stjärnhagens (2010) statistikbok. I Excel har merparten av alla diagram och tabeller 

gjorts, med undantag för några som tagits fram i SPSS och bearbetats i Microsoft Office 

Word.  

Innan empirin lades in i SPSS kodades enkätsvaren och svaren på en av frågorna kodades om 

från öppna till rangordnade svar. Variablerna var av nominal-, ordinal- och kvotskala. En 

variabel är av nominalskala när värdena kan klassificeras, men inte mätas. Ordinalskala 

innebär att värdena kan rangordnas i storleksordning, men att avståndet mellan dem inte kan 
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mätas. När det är en kvotskala kan avstånden mätas och den har en absolut nollpunkt, 

exempelvis antal arbetade år i yrket (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagens, 2010). 

Resultatet av enkätundersökningen och den rådata som inhämtats från kartläggningen i 

projektet Leva med demens, vård och vårdsystem har analyserats statistiskt genom univariat 

och bivariat analys. Univariat analys utgår från en variabel när resultatet analyseras. När 

statistiken ska vara av beskrivande karaktär används vanligen univariat analys. I bivariat 

analys används i stället två variabler, vilket görs för att studera samvariation eller samband 

mellan variablerna (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagens, 2010). I presentationen av resultatet 

har jag använt mig av stapeldiagram, cirkeldiagram, frekvenstabeller och korstabeller.  

För att testa statistisk signifikans på analyserna har chi2-test genomförts på korstabellerna, 

men inga samband har kunnat fastställas. För att ett samband inte ska förkastas måste 

signifikansnivån vara under p < 5 % (med p avses sannolikhet). Nivån p < 5 % är den högsta 

som brukar godtas inom samhällsvetenskapen. När statistisk signifikansnivå ska beräknas bör 

hänsyn även tas till urvalets storlek. Ju mindre urvalet är desto större blir felmarginalen, vilket 

innebär att en lägre signifikansnivå än ovanstående bör sättas när materialet är litet (Bryman, 

2011, Eliasson, 2013; Jacobsen, 2012). I de analyser som gjorts av mitt material har 

signifikansnivån varit för hög för att sambanden ska kunna betraktas som statistiskt 

signifikanta. Antalet respondenter i populationen var från början 98 personer och bortfallet på 

enkätfrågorna har varit minst 40 %, vilket medförde ett litet material och därmed svårigheter 

att finna statistiskt signifikanta samband mellan variablerna.  

I enkätundersökningen (se bilaga 1) ställdes tre öppna frågor där respondenterna fick 

möjlighet att komma till tals. Enligt Eliasson (2013) är det ganska ovanligt att ha med öppna 

frågor i en kvantitativ undersökning eftersom det innebär att kvalitativa data samlas in, likt 

kärnan i en kvalitativ intervjuundersökning. Det finns både för- och nackdelar med öppna 

frågor i en enkätundersökning. Den stora fördelen är att respondenterna får uttrycka sig 

obundet, vilket gör att många svar täcks in. Nackdelarna är att bortfallet kan bli större 

eftersom dessa frågor är besvärligare att besvara än när det finns slutna svarsalternativ samt 

att det blir svårare att bearbeta och analysera svaren (ibid.). Bortfallet på de öppna frågorna 

blev stort, precis som Eliasson lyfter fram som en av nackdelarna. Anledningen till att jag 

valde att ha med öppna frågor i enkätundersökningen var för att fördelarna bedömdes vara 

större än nackdelarna. Med utgångspunkt i min egen kunskap och erfarenhet kring 

studieområdet samt den tidigare forskning som finns inom området, ansågs risken att missa 
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viktiga faktorer i de slutna frågorna vara stor. Respondenterna gavs därför möjligheten att 

bidra med andra faktorer och aspekter än vad som nämns i de slutna frågorna. 

Att analysera svar från öppna frågor är tidskrävande eftersom alla svar ska läsas och 

kategoriseras, vilket innebär att de även ska tolkas. Tolkningen av svaren medför en risk att de 

kan missförstås (Eliasson, 2013). För att analysera svaren på de öppna frågorna genomförde 

jag en kvantifierad innehållsanalys. Jacobsen (2012) beskriver att en innehållsanalys utförs 

genom att svaren tematiseras i syfte att texten ska struktureras och förenklas. Denna 

analysmetod kan generellt sägas ha flera positivistiska drag, trots att den vanligen används i 

kvalitativa studier. Många använder innehållsanalysen för att påvisa samstämmighet i 

informanternas åsikter för att ”bevisa” sanningshalten (ibid.). I svaren på de öppna frågorna 

har jag sökt efter manifest innehåll. Bryman (2011) redogör för att manifest, eller konkret, 

innehåll är sådant som uppenbart utläses ur en text. Latent innehåll är bakomliggande 

innebörder i ett material, vilket innebär att betydelsen och det som finns under de ytliga 

indikatorerna tolkas (ibid.). En medvetenhet om att svaren är tolkningsbara har funnits med 

mig under analysen och jag har därför haft i åtanke att enbart förhålla mig till det manifesta 

innehållet. 

Enligt Bryman (2011) är det vanligast att kategorierna bestäms i förväg vid en kvantitativ 

innehållsanalys. I min analys har teman fastställts i efterhand eftersom jag inte visste vilka 

kategorier respondenterna skulle behandla i sina svar. Innehållsanalysen genomfördes i Excel 

genom att de respondenter som besvarat frågorna gavs ett ”ID-nummer” och hela svaren, det 

vill säga kommentarerna, klistrades in i dokumentet. Efter att jag hade läst samtliga svar några 

gånger fastlades teman. De ord som var lika varandra sattes ihop till samma kategori, 

exempelvis temat ”trygghet, förtroende och tillit”. Kommentarerna betraktades därefter ett 

flertal gånger och när ett tema utlästes ur ett svar sattes en markering i aktuell ruta. Slutligen 

räknades antal svar och procent tillhörande kategorierna för att se vilka som förekom flest 

gånger. 

5.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att undersökningens trovärdighet värderas. En fråga som kan ställas är om 

studiens resultat skulle bli detsamma om den gjordes om på nytt, under samma eller 

motsvarande förhållanden. Studiens indikator eller datainsamlingsmetod, i det här fallet 

enkäten, ska vara tillförlitlig och inga mätfel får förekomma som gör resultatet felaktigt 

(Bryman, 2011; Eliasson, 2013; Jacobsen, 2012). För att öka reliabiliteten i min undersökning 
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var jag noggrann med förarbetet, som att ställa frågorna på ett tydligt sätt och ha rimliga 

svarsalternativ. Enkäten arbetades igenom ett flertal gånger och en pilotstudie genomfördes 

för att finna eventuella oklarheter i undersökningen.  

Den sekundärdata som presenteras i uppsatsen har samlats in och kodats av forskare som 

arbetade med projektet vid Linnéuniversitetet. Utifrån de koderna har jag sedan gjort diagram 

som kontrollerats av min handledare, som arbetade med forskningsprojektet. Jacobsen (2012) 

beskriver att en av nackdelarna med sekundärdata är att reliabiliteten sällan kan kontrolleras 

eftersom kännedom saknas om mätinstrument, vilka insamlingsmetoder som används och 

vem som har registrerat informationen. I det här fallet har jag fått all ovanstående information 

samt erhållit ursprunglig data, vilket ökar reliabiliteten. 

Validitet är ett mått på undersökningens giltighet, det vill säga om studien mäter det den avser 

att mäta. Studien ska motsvara dess syfte och frågeställningar. Validiteten är i symbios med 

reliabiliteten. En hög reliabilitet är en förutsättning för att validiteten också ska kunna bli hög. 

När information till en undersökning samlas in är det viktigt att kontrollera att den är sann, 

vilket är av betydelse för den vetenskapliga tillförlitligheten i studien (Byman, 2011; Eliasson, 

2013; Jacobsen, 2012). För att öka validiteten i min studie har syftet och frågeställningarna 

konkretiserats från början och dessa har legat till grund för enkätundersökningen. 

5.8 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2011) tar upp fyra forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

deltagarna ska få upplysning om vad studien kommer att handla om och hur den ska 

genomföras. Att deltagarna frivilligt deltar i studien och när som helst kan avsluta sitt 

deltagande under forskningsprocessens gång (om så är möjligt) är samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet betyder att forskaren avidentifierar materialet och ser till att obehöriga 

inte får tillträde till det för att skydda deltagarnas identiteter. Den sista principen, 

nyttjandekravet, innebär att den information som framkommer i studien enbart används till 

dess syfte. 

I min studie har ovanstående forskningsetiska principer följts genom att jag har skickat ut ett 

informationsbrev (se bilaga 2) till eventuella deltagare så att de själva fick möjligheten att 

välja om de ville besvara enkäten. I informationsbrevet beskrevs studiens syfte och 

respondenterna informerades om ovanstående forskningsetiska principer, det vill säga vilka 
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rättigheter de har och vad deltagandet innebär. Merparten av frågorna i enkäten var inte 

obligatoriska att svara på, vilket gav respondenterna valmöjligheten att inte besvara enskilda 

frågor. De hade även möjlighet att avbryta sitt deltagande innan enkäten var färdigifylld och 

svaren skickade till mig. Frågor om namn och kön har inte ställts för att respondenternas ska 

vara anonyma i enlighet med konfidentialitetskravet. 

I enkäten framkommer vilken kommun respondenterna arbetar i samt vilken befattning de har. 

För att skydda deltagarnas identiteter benämns kommunerna som kommun 1-9 i denna 

uppsats, vilket även förklarades för respondenterna i informationsbrevet. Avsikten var att 

respondenterna skulle känna sig trygga och våga svara ärligt på frågorna, samtidigt som det 

förhoppningsvis bidrog till att bortfallet blev mindre. Vissa kommuner är små och har enbart 

ett fåtal anställda biståndshandläggare och enhetschefer, därför presenteras inte namn på 

kommunerna då det skulle kunna gå att komma underfund med vem eller vilka som hade 

svarat på enkäten. Det hade eventuellt kunnat medföra negativa konsekvenser för enskilda 

personer om deras svar inte var helt anonyma. När uppsatsarbetet är slutfört kommer 

materialet förstöras och därmed kan inte informationen användas i annat ändamål än till denna 

studie. 

6. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan redovisas de teoretiska utgångspunkter jag har valt som analysverktyg i min studie. Jag 

börjar med att presentera Michael Lipskys (2010) teori gräsrotsbyråkraten, som bland annat 

omfattar det handlingsutrymme och tolkningsföreträde socialarbetare förfogar över. Därefter 

introduceras Anders Molanders (2011) resonemang om bedömningsprinciper som tillämpas 

av personer med rätten att fatta beslut. 

6.1 Gräsrotsbyråkrater 

Michael Lipsky (2010) har framställt teorin om gräsrotsbyråkrati, eller street-level 

bureaucracy som den i original heter på engelska. Det är en omfattande teori och därför 

kommer endast delar som är relevanta för analysen av resultatet i den här undersökningen att 

presenteras. Avsikten med teorin är att kunna beskriva det tolkningsföreträde och 

handlingsutrymme som gräsrotsbyråkraten har gentemot klienterna. I det här fallet handlar det 

om att gräsrotsbyråkrater, det vill säga biståndshandläggare och enhetschefer, har en 

betydande inverkan på de äldres liv på flera olika sätt. De beslutar bland annat vilka som är 

berättigade till statligt eller kommunalt stöd samt övervakar de offentliga tjänster som ges. 
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Gräsrotsbyråkraten är därmed en medlare mellan invånarna och kommunen, vilket medför att 

de även har inflytande över vilka förväntningar invånarna får på det kommunala stödet (ibid.). 

Gräsrotsbyråkratier och vissa andra statliga myndigheter upplever ständigt 

resursbegränsningar. De flesta chefer bekänner att deras organisationer inte har tillräckliga 

resurser eller åtminstone begränsas av bristande resurser. Myndigheterna är aldrig skenbart 

adekvat försörjda för och kan förmodligen inte bli det. En förklaring till det är att efterfrågan 

på tjänster tenderar att öka för att möta tillgången. Om ytterligare tjänster blir tillgängliga 

kommer efterfrågan att öka för att konsumera dem. När fler ekonomiska resurser blir 

tillgängliga medför det i stället ett behov av ytterligare tjänster som använder sig av de 

resurserna. Politiska system måste därför sätta gränser på efterfrågan som organisationer kan 

skapa för ytterligare resurser. Tillgång och efterfrågan är således i symbios med varandra, 

vilket leder till att gräsrotsbyråkratiernas resurser ofta är otillräckliga (Lipsky, 2010). 

En konflikt och tvetydighet gräsrotsbyråkrater möter är spänningen mellan klientcentrerade 

mål och organisatoriska mål (Lipsky, 2010). Gräsrotsbyråkraternas förmåga att behandla 

människor som individer är signifikant kompromissade genom organisationens behov att 

behandla arbete snabbt med de resurser som finns tillgängliga. Det fundamentala 

tjänstedilemmat är hur individuella gensvar och individanpassade behandlingar kan erbjudas 

till alla. Den typiska konflikten som uppstår är mellan individuell klientbehandling och 

massbehandling, som även innebär fastlagda rutiner i arbetet. Enligt Lipsky är det viktigt att 

förstå att denna motstridighet är en källa av spänning inom gräsrotsbyråkratier, främst på den 

operativa nivån. Gräsrotsbyråkratier måste hitta ett sätt att lösa upp den inkompatibla 

anpassningen mot klientcentrerade praktiker å ena sidan och ändamålsenlig samt effektiv 

praktik å andra sidan (ibid.). 

6.2 Beslutsfattande och bedömningsprinciper 

Anders Molander (2011) använder begreppet skön för att beskriva handlingsutrymme i sin 

vetenskapliga artikel Efter eget skön - om beslutsfattande i professionellt arbete. Substantivet 

skön motsvarar engelskans discretion och betyder ungefär att ”urskilja” eller ”åtskilja”. En 

person med rätten att fatta beslut har skönsbefogenhet. Molander delar upp skön i två olika 

varianter. Den första varianten innebär att en person kan välja mellan olika tillåtna alternativ 

att agera på, eller att inte agera, med utgångspunkt i sitt omdöme. Den senare varianten 

handlar i stället om en typ av resonemang som leder till urskillningar om vad som förväntas 

göras i obestämda situationer, alltså den kognitiva processen hos personer med 
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skönsbefogenhet. Det gäller personer som har intentionen att fatta förnuftiga beslut och som 

generellt förväntas göra det. Personers handlingar påverkas av normer under den kognitiva 

processen. Det innebär att vi vanligtvis agerar på ett förväntat sätt eftersom resonemang har 

förts för att påträffa en lösning som rättfärdigar våra handlingar (ibid.). 

Skön kan begränsas av den konventionella rättviseprincipen, det vill säga att ”lika fall ska 

behandlas lika” (Molander, 2011, s. 327). Denna likabehandlingsprincip är grunden till 

juridiska bedömningar och för att rättfärdiga att fall behandlas olika krävs relevanta skillnader 

mellan dem. Molander menar att skön har en tendens att hota denna struktur då olika 

personer, i olika situation, vid olika tidpunkter kan bedöma samma sak olika. Detta trots att 

resonemang har förts på ett ansvarsmedvetet, noggrant och kompetent sätt samt att det 

specifika fallet inte har förändrats. Likabehandlingsprincipen kräver alltså komparativ fasthet 

i bedömningar från de personer som bedömer samt över tid och rum (ibid.). 

Molander (2011) beskriver även individualiseringsprincipen, som exempelvis innebär att en 

socialarbetare anpassar sina metoder efter en viss klient och dennes unika situation. 

Utgångspunkten i principen är att personernas specifika behov bestämmer vilka metoder eller 

tillvägagångssätt som används, då dessa är bäst i den givna situationen. Till skillnad från 

likabehandlingsprincipen är inte övervägandena komparativa och fasta. Denna 

bedömningsgrund tas också upp av Wörlén (2010) som förklarar att 

individualiseringsprincipen, som innebär att prioriteringar utförs efter individens behov, 

framstår som den mest centrala inom svensk socialtjänst utifrån aktuell lagstiftning. 

7. Resultat och analys 

I den här delen har jag valt att presentera resultat och analys utifrån tre teman: nyttjandegrad, 

skillnader i tillgången till insatsen och handlingsutrymme. Redovisningen kommer utgå från 

Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrater och Molanders (2011) teori om beslutsfattande 

och bedömningsprinciper. 

I studien är alla nio kommuner representerade eftersom minst tre personer från respektive 

kommun har besvarat enkäten. Resultatet bygger på svar från 59 respondenter, varav 34 (58 

%) arbetar som biståndshandläggare och 25 (42 %) som enhetschefer. 
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7.1 Nyttjandegrad 

I följande avsnitt beskrivs hur stor nyttjandegraden av insatsen avlösning i hemmet bedöms 

vara enligt respondenterna. Sedan redogör jag för de faktorer som respondenterna själva 

beskrivit att de uppfattar som viktiga för att anhöriga kommer använda avlösningen. Slutligen 

redovisas hur viktigt det uppskattas vara med avgiftsfria avlösningstimmar för att anhöriga 

kommer nyttja insatsen. Diagrammen och tabellen som presenteras i detta avsnitt är utifrån 

univariat analys. 

Stapeldiagrammet nedan visar sekundärdata om nyttjandegraden av insatsen avlösning i 

hemmet inhämtad från projektet Leva med demens, vård och vårdsystem. Frågan är en 

uppskattning och har besvarats av en kontaktperson från varje kommun i konsensus med ett 

antal medarbetare. 

 

Figur 1. Stapeldiagrammet visar hur stor nyttjandegraden bedöms vara av insatsen avlösning i 

hemmet i de nio kommunerna utifrån fyra kategorier anslutna till sjukdomsstadium (n = 9).  

I figur 1 framställs att nyttjandegraden av insatsen är låg. De flesta kommuners respondenter 

har uppskattat att insatsen används av ett fåtal personer inom alla fyra kategorierna. 

Svarsalternativet ”fåtal” står, som tidigare nämnts, för under hälften av personerna. Resultatet 

stämmer överens med det Neville et al. (2015) och Phillipson, Jones och Magee (2014) 

beskriver i sina studier, det vill säga att användandet av avlösningstjänster är lågt för denna 

Mild demens Måttlig demens Svår demens Stadium i livets
slut

Kommun 1

Kommun 2

Kommun 3

Kommun 4

Kommun 5

Kommun 6

Kommun 7

Kommun 8

Kommun 9

Alla

De
flesta

Fåtal

Ingen



   

22 

grupp av anhörigvårdare. I min enkätundersökning ställdes också en fråga om 

nyttjandegraden. Respondenternas svar redovisas i stapeldiagrammet nedan, som visar 

bedömd nyttjandegrad hos de personer som har fått insatsen beviljad och därmed har tillgång 

till den. 

 

Figur 2. Stapeldiagrammet visar hur stor nyttjandegraden bedöms vara av insatsen i de nio 

kommunerna sammanfört (n = 58). 

Resultatet som visas i figur 2 kan sammanfattas med att hälften av respondenterna uppfattar 

att nyttjandegraden är ganska liten, liten eller mycket liten (50 %, n = 58) och majoriteten av 

dem uppfattar den som ganska liten (35 %). Den andra hälften, det vill säga 50 %, uppfattar 

att nyttjandegraden är ganska stor, stor eller mycket stor och merparten av dem bedömer den 

som ganska stor (33 %). Figur 2 visar bedömd nyttjandegrad hos de personer som har tillgång 

till insatsen. Lipsky (2010) menar att efterfrågan tenderar att öka när tjänster blir tillgängliga, 

vilket det inte verkar göra enligt figur 2. Utifrån Lipskys teori kan därför nyttjandegraden 

betraktas som relativt låg. 

Nästa resultat som redovisas är respondenternas svar på en öppen fråga. Svaren har bearbetats 

och tematiserats genom en kvantifierad innehållsanalys. Det innebär att enbart de mest 

förekommande teman som funnits presenteras i tabellen nedan. Antal funna olika teman i 

kommentarerna är 41 stycken, vilket är mer än antalet svar. Flera av respondenterna beskrev 

därmed olika teman i sina kommentarer.  
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Tabell 1. Frekvenstabellen visar de faktorer som respondenterna anser vara viktiga för 

nyttjandegraden, utöver de som berörs i enkäten (n = 26). 

Förekommande teman Antal Procent (%) 

Trygghet, förtroende och tillit 7 17 % 

En god relation och kommunikation 5 12 % 

Att information av olika slag ges, även i ex. tidningar och media 5 12 % 

Ta kontakt, informera och motivera de enskilda regelbundet och inte enbart 

vänta på att de ska boka 

4 10 % 

Att de som ska utföra avlösningen presenterar sig innan första tillfället, ex. 

genom ett möte/besök 

3 7 % 

Övriga teman (15 stycken)  17 2 - 5 % 

 

Några av svaren från den öppna enkätfrågan som redovisas i tabell 1 kommer här att 

presenteras. De kommentarer som introduceras nedan har kategoriserats i de tre vanligast 

förekommande teman som visas i tabellen ovan. Det första citatet är därmed hämtat från temat 

”trygghet, förtroende och tillit”. En enhetschef uttrycker följande: 

Trygghet. Många omsorgstagare vill inte släppa greppet om sina anhöriga och 

vill inte släppa in någon främmande i hemmet. Därför är det mycket viktigt att 

man hittar individuella lösningar på hur man ska avlasta anhörigvårdaren, för 

det är det som är syftet med insatsen. 

Temat ”en god relation och kommunikation” var det näst mest frekventa i svaren och har 

separerats från kategorin om trygghet eftersom jag inte utgår från att de alltid samexisterar 

med varandra. Nedan redovisas ett citat från en biståndshandläggare som nämner vikten av en 

god relation och kommunikation tillsammans med flera andra teman:   

Flexibilitet hos hemtjänstgruppen vid tidsbokning. Ha vilja att kunna lösa den 

önskade avlösningstiden. Att avlösningstiderna hålls, dvs. att personalen 

kommer vid den tid som bestämdes vid bokningen. Att relationen och 

kommunikationen mellan omsorgstagaren, anhörigvårdaren och 

hemtjänstgruppen är god. Tillit och trygghet gentemot hemtjänstgruppen. 



   

24 

Det tredje vanligaste temat bland svaren handlar om ”att information av olika slag ges, även i 

ex. tidningar och media”. En biståndshandläggare skriver följande:  

Tycker att det med jämna mellanrum skulle stå lite i tidningen om att man kan 

ansöka om detta. Alla gamla har inte tillgång till informationen på kommunens 

hemsida. 

Citaten som presenteras är, som tidigare nämnts, hämtade från samma enkätfråga som tabell 

1. I tabellen visas övriga faktorer som anses vara viktiga för att anhörigvårdare ska använda 

insatsen enligt respondenterna i enkätundersökningen (n = 26). De teman som tagits fram ur 

svaren är lika varandra, då exempelvis ord som ”information” och ”informera” nämns på 

olika sätt och i olika sammanhang. Svaren som har inkommit visar att respondenternas 

uppfattningar till stor del stämmer överens med det som framställs i tidigare studier, det vill 

säga att personer som vårdar demenssjuka närstående är obekväma med att lämna över 

vårdansvaret samt känner oro och skuld vid sådana tillfällen (Neville et al., 2015; Phillipson, 

Jones & Magee, 2014; Schoenmakers, Buntinx & DeLepeleire, 2010). I det första citatet som 

redovisas ovan skildras detta på ett tydligt sätt.  

Neville et al. (2015) fann att många anhörigvårdare till personer med demenssjukdom söker 

avlösning i ett sent skede, när deras hälsa redan har påverkats negativt av vårdgivarrollen. En 

del av respondenterna som har besvarat den öppna enkätfrågan (12 %, n = 26) belyser vikten 

av att nå ut med information till invånarna i kommunen genom exempelvis tidningar och 

andra mediekanaler, vilket framställs i det sista citatet som presenteras ovan. Enligt Lipsky 

(2010) är det gräsrotsbyråkraterna som är medlare mellan invånarna och kommunen, vilket 

medför att de har inflytande över vilka förväntningar klienterna får på det kommunala stödet. 

Ett primärt dilemma för gräsrotsbyråkrater är att finna en balans mellan en ändamålsenlig 

praktik och en klientcentrerad tillämpning. De teman som presenteras ovan kan enligt Lipskys 

(2010) teori innebära att kontakt bör tas med alla och att bemötandet samtidigt ska vara 

individuellt utifrån klienterna. Denna motstridighet kan leda till svårigheter inom 

gräsrotsbyråkratier eftersom individuell klientbehandling inte är tidseffektiv (ibid.).  

Nedan presenteras ett cirkeldiagram som visar data insamlad genom min enkätundersökning. 

Frågan som ställdes handlar om hur viktiga respondenterna uppfattar att ett antal faktorer är 

för att anhöriga kommer nyttja avlösning i hemmet, efter att ha fått det beviljat. Diagrammet 

som visas här redogör för respondenternas svar om faktorn ”Att avlösningen är avgiftsfri”. 
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Frågan hade fyra svarsalternativ, varav alternativet ”inte alls viktig” inte redovisas nedan 

eftersom ingen (0 %) svarade det.  

 

Figur 3. Cirkeldiagrammet visar hur viktig avgiftsfri avlösning bedöms vara för att anhöriga 

kommer använda insatsen efter att ha fått tillgång till den (n = 59).  

Enligt figur 3 uppfattar de flesta (44 %, n = 59) av respondenterna att avgiftsfri avlösning är 

viktig för nyttjandegraden och 29 % anser att faktorn är mycket viktig. Vidare bedömer 27 % 

av respondenterna att avgiftsfri avlösning är mindre viktigt för huruvida anhörigvårdare 

kommer använda insatsen. Vilka personer som har tillgång till avlösning i hemmet samt hur 

många timmar som erbjuds avgiftsfritt i de nio kommunerna redovisas i följande 

resultatavsnitt. 

7.2 Skillnader i tillgången till insatsen 

I det här avsnittet redogör jag för skillnader i tillgången till insatsen genom diagram och en 

tabell utifrån univariat analys. Först presenteras vilka personer som har tillgång till insatsen 

avlösning i hemmet, beroende på sjukdomsstadium. Därefter redovisas hur många timmar 

avgiftsfri avlösning per månad som kommunerna erbjuder anhörigvårdarna. Avslutningsvis i 

detta avsnitt beskrivs skillnader gällande vilka veckodagar insatsen kan användas och hur 

många dagar innan de anhöriga behöver boka insatsen. 

Stapeldiagrammet som presenteras nedan har utformats utifrån data som projektet Leva med 

demens, vård och vårdsystem samlat in genom sin kartläggning. I detta diagram visas 

Mycket viktig

29%

Viktig

44%

Mindre viktig

27%
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tillgången till insatsen i de nio kommunerna, varav åtta av dem står i en stapel och en 

kommun i en egen.   

 

Figur 4. Stapeldiagrammet visar hur många som bedöms ha tillgång till insatsen avlösning i 

hemmet i de nio kommunerna (n = 9). 

I figur 4 redovisas att en kommun, som benämns kommun 8, inte ger alla personer med en 

demenssjukdom tillgång till insatsen avlösning i hemmet. De övriga kommunerna erbjuder 

insatsen till alla, oavsett i vilket stadium av sjukdomen personerna befinner sig. I det 

föregående avsnittet presenterades nyttjandegraden (se figur 1 och 2). Lipsky (2010) menar att 

tillgång och efterfrågan är i symbios med varandra, det vill säga om tillgången är låg är 

efterfrågan också låg och tvärtom. Nyttjandegraden kan heller inte öka på plan där tillgången 

inte finns. I kommun 8 är tillgången låg, då enbart ett fåtal personer med mild och måttlig 

demens får möjlighet att använda insatsen. Kommun 8 redovisar även en låg nyttjandegrad för 

samtliga grupper i figur 1, vilket stämmer överens med Lipskys resonemang. Enligt Lipsky 

blir denna symbios vanligen ett problem för myndigheterna eftersom en hög tillgång inte 

”mättar” efterfrågan, utan snarare gör att den ökar (ibid.). För den specifika grupp av 

anhörigvårdare som studeras här verkar fallet inte vara sådant, då de flesta kommuner 

uppvisar ett relativt lågt användande av tjänsten trots att tillgången finns. 

Det liggande stapeldiagrammet som visas nedan redovisar också data inhämtad genom den 

kartläggning som genomförts i projektet Leva med demens, vård och vårdsystem. Diagrammet 

Mild demens Måttlig demens Svår demens Stadium i livets slut
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redogör för hur många avgiftsfria timmar per månad kommunerna erbjuder avlösning i 

hemmet till anhörigvårdarna. 

 

Figur 5. Det liggande stapeldiagrammet visar hur många timmar per månad insatsen erbjuds 

avgiftsfritt i de nio kommunerna (n = 9). 

I figur 5 visas att antalet avgiftsfria timmar av insatsen som erbjuds i kommunerna varierar 

mellan 8 och 20 timmar. Här visas även att en av kommunerna, som benämns kommun 9, inte 

erbjuder några avgiftsfria timmar om personerna har andra insatser från hemtjänsten. I det 

tidigare avsnittet om nyttjandegrad redovisades respondenternas uppfattning om vikten av 

avgiftsfri avlösning (se figur 3). De flesta av respondenterna (44 %, n = 59) uppskattade att 

faktorn ”Att avlösningen är avgiftsfri” är viktig för att anhörigvårdare ska välja att använda 

insatsen efter att ha fått tillgång till den.  

Det är inte enbart före insatsen har beviljats som det finns skillnader i tillgången. Efter att 

personerna har fått tillgång till insatsen genom ett biståndsbeslut ska insatsen bokas hos 

utföraren. I de kommuner som ingår i min studie är hemtjänstgrupperna utförande enheter. 

Frågor om tillgång och utformning av insatsen, som är aktuella först efter att biståndet har 

bifallits har ställts i min enkätundersökning. Nedan presenteras en frekvenstabell med data 

från en av frågorna. Tabellen redovisar vilka veckodagar insatsen kan användas efter att 

personerna har fått tillgång till den. Ingen uppdelning av data har gjorts utan alla 

respondenters svar visas gemensamt i denna tabell. 
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Tabell 2. Frekvenstabellen visar vilka dagar i veckan personer med demenssjukdom och deras 

anhöriga kan nyttja insatsen efter att ha fått den beviljad (n = 58).  

 
Antal svar Procent (%) 

Vardagar 6 10 % 

Vardagar & helger 52 90 % 

Totalt 58 100 % 

Enligt det som redovisas i tabell 2 har de flesta möjlighet att nytta avlösning i hemmet på både 

vardagar och helger enligt merparten av respondenterna (90 %, n = 58). Enligt 10 % av 

respondenterna, det vill säga sex personer, kan insatsen enbart nyttjas på vardagar. Vilka 

respondenter som har svarat att avlösning i hemmet endast kan användas på vardagar 

redovisas inte eftersom de är från fyra olika kommuner och därmed kan ingen slutsats dras om 

befintliga skillnader gällande vad kommunerna erbjuder. Det tyder däremot på att det 

förekommer skillnader inom vissa av kommunerna. I stapeldiagrammet nedan framställs detta 

gällande frågan hur många dagar innan användning insatsen senast behöver bokas. 

 

Figur 6. Stapeldiagrammet visar hur många dagar före användning av insatsen det senast 

behöver bokas hos utföraren i samtliga nio kommuner. Det lägsta antalet respondenter som 

besvarat frågan från samma kommun är 3 och det högsta antalet är 17. Staplarna visar 
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genomsnittsvärdet och de svarta markeringarna illustrerar de lägsta respektive högsta svar 

som angivits. 

I figur 6 visas att det finns relativt stora skillnader i hur många dagar innan personerna 

behöver boka avlösningen inom vissa av kommunerna. I kommun 3 verkar skillnaden vara 

störst eftersom både 3 och 14 dagar har uppgetts. Molander (2011) beskriver att 

handlingsutrymme har en tendens att hota likabehandlingsprincipen, som innebär att lika fall 

ska hanteras lika. Utifrån hans teori kan det som framställs i figur 6 beskådas som att 

respondenterna, eller vissa av dem, har ett stort handlingsutrymme att avgöra hur många dagar 

innan personerna behöver boka insatsen. Det kan också betraktas som att 

likabehandlingsprincipen inte är central inom vissa av kommunerna. Vilka faktorer som 

påverkar dessa skillnader undersöker jag inte i min studie, däremot studeras 

biståndshandläggarnas och enhetschefernas egen uppfattning om sitt handlingsutrymme 

tillhörande insatsen avlösning i hemmet. 

7.3 Handlingsutrymme 

Under denna rubrik presenteras i vilken utsträckning respondenterna kan anpassa insatsen 

efter individuella behov i sitt arbete, i vilken grad enskilda behov bedöms styra utformningen 

av insatsen samt i vilken utsträckning respondenterna känner att kommunens riktlinjer bör 

följas. Tabellerna och diagrammen som redovisas nedan är utifrån både univariat och bivariat 

analys. 

Den första korstabellen som introduceras i det här avsnittet visar i vilken utsträckning 

respondenterna bedömer att de har utrymme att anpassa insatsen efter individuella behov samt 

vilken befattning de har. Tabellen redovisar både procent och antal svar i kolumnen, det 

sistnämnda står inom parentes. 
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Tabell 3. Korstabellen visar i vilken utsträckning biståndshandläggare och enhetschefer 

bedömer att de kan anpassa insatsen efter individuella behov i sitt arbete (n = 55). 

 

Vilken befattning har du som besvarar 

enkäten? 

Totalt     Biståndshandläggare          Enhetschef 

I vilken utsträckning har du 

utrymme att anpassa insatsen 

efter individuella behov i ditt 

arbete? 

Mycket stor 17 % (5) 32 % (8) 24 % (13) 

Stor 33 % (10) 36 % (9) 34 % (19) 

Ganska stor 27 % (8) 20 % (5) 24 % (13) 

Ganska liten 20 % (6) 8 % (2) 14 % (8) 

Liten 

Mycket liten 

3 % (1) 

0 % (0) 

4 % (1) 

0 % (0) 

4 % (2) 

0 % (0) 

Totalt 100 % (30) 100 % (25) 100 % (55) 

Enligt tabell 3 bedömer 32 % av enhetscheferna (n = 25) att de i mycket stor utsträckning kan 

anpassa insatsen efter individuella behov i sitt arbete. Motsvarande siffra för 

biståndshandläggarna är 17 % (n = 30). Sammanfattningsvis anser merparten av 

respondenterna (34 %, n = 55) att de har utrymme att anpassa insatsen efter enskilda behov i 

stor utsträckning. I Molanders (2011) termer har respondenterna möjlighet att tillämpa 

individualiseringsprincipen. Det innebär att de kan anpassa sina tillvägagångssätt efter 

omsorgstagarna och deras unika situationer (ibid.). Denna princip nämns även av Wörlén 

(2010) som beskriver att aktuell lagstiftning får individualiseringsprincipen att framstå som 

den mest centrala inom socialtjänsten i Sverige.  

Frågan om respondenterna kan anpassa insatsen efter individuella behov i sitt arbete är delvis 

tolkningsbar. I tabell 3 visas att enhetscheferna anser sig kunna anpassa insatsen efter enskilda 

behov i något större utsträckning än biståndshandläggarna. Det skulle kunna tyda på 

verkställigheten har större handlingsutrymme gällande insatsens utförande än 

biståndsbedömarna. Baianstovu (2012) och Evans (2013) menar att socialarbetare har två 

olika förhållningssätt till yrkesrollen. Den ena attityden innebär att kommunens resurser ska 

fördelas lika utifrån regelverket och det andra synsättet är att undersöka vilka behov som finns 

hos klienterna för att kunna påverka utbudet av insatser (Baianstovu, 2012). Det senare 

förhållningssättet innebär även att socialarbetarna önskar mer handlingsutrymme för att kunna 

individanpassa insatserna efter klienternas behov (Evans, 2013). Vilken av dessa attityder 

respondenterna som deltagit i min studie har undersöks inte, men i nästa korstabell som 

presenteras nedan redovisas i vilken utsträckning respondenterna har utrymme att anpassa 
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insatsen efter individuella behov, korsat mot i vilken grad de känner att kommunens riktlinjer 

gällande insatsen bör följas. Tabellen redovisar den totala procenten med en decimal. 

Tabell 4. Korstabellen visar i vilken utsträckning respondenterna känner att kommunens 

riktlinjer bör följas samt i vilken grad de har utrymme att anpassa insatsen efter individuella 

behov (n = 53).  

 

I vilken utsträckning har du utrymme att anpassa insatsen 

efter individuella behov i ditt arbete? 

Totalt 

Mycket 

stor 
Stor 

Ganska 

stor 

Ganska 

liten 
Liten 

Mycket 

liten 

I vilken 

utsträckning 

känner du att 

kommunens 

riktlinjer 

gällande insatsen 

bör följas? 

 

Totalt 

Mycket stor 

 

Stor 

 

Ganska stor 

 

Ganska liten 

 

Liten 

 

Mycket liten 

 

 

13,2 % 

 

7,5 % 

 

0 % 

 

3,8 % 

 

0 % 

 

0 % 

 

24,5 % 

 

5,7 % 

 

22,6 % 

 

3,8 % 

 

3,8 % 

 

0 % 

 

0 % 

 

35,8 % 

 

0 % 

 

11,3 % 

 

9,4 % 

 

1,9 % 

 

0 % 

 

0 % 

 

22,6 % 

 

1,9 % 

 

7,5 % 

 

3,8 % 

 

0 % 

 

0 % 

 

0 % 

 

13,2 % 

 

0 % 

 

1,9 % 

 

1,9 % 

 

0 % 

 

0 % 

 

0 % 

 

3,8 % 

 

0 % 

 

0 % 

 

0 % 

 

0 % 

 

0 % 

 

0 % 

 

0 % 

 

20,8 % 

 

50,9 % 

 

18,9 % 

 

9,4 % 

 

0 % 

 

0 % 

 

100 % 

 

 

I tabell 4 uppvisas att 22, 6 % (n = 53) av de respondenter som har svarat att de i stor 

utsträckning har utrymme att anpassa avlösningen efter enskilda behov även i stor grad känner 

att de bör följa kommunens riktlinjer gällande insatsen. Tabellen visar även att den näst 

vanligaste svarskombinationen, som 13,2 % av respondenterna har svarat, är att de i mycket 

stor grad kan anpassa insatsen efter individuella behov samtidigt som de i mycket stor 

utsträckning känner att kommunens riktlinjer kring insatsen bör följas. Utifrån Molanders 

(2011) resonemang anser sig biståndshandläggarna och enhetscheferna ha skönsbefogenhet, 

det vill säga handlingsutrymme, trots att de känner att kommunens riktlinjer i stor 

utsträckning bör följas. Andersson (2004) menar att kommunala målsättningar skapar ett 

gemensamt tänkande kring vilket bistånd som är möjligt att bevilja, vilket påverkar den 

enskilde biståndshandläggarens handlingsutrymme. I hennes kvalitativa studie uttryckte 

biståndshandläggarna tydligt att kommunens resurser och gemensamma riktlinjer har stor 
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betydelse för deras arbete. Resultatet från min enkätundersökning, som presenteras i tabell 4, 

visar dock att respondenterna bedömer att deras handlingsutrymme är stort gällande den 

specifika insatsen samtidigt som organisationens riktlinjer i stor grad styr arbetet. Enligt 

Wörlén (2010) är detta ett uttryck för paradoxen mellan lagstyrning och professionellt 

handlingsutrymme. I Wörléns undersökning antydde fler tjänstemän inom vård- och 

omsorgssektorn än inom individ- och familjeomsorgen att de formas av ekonomiska aspekter 

och politikermål i sitt beslutsfattande. Många angav även att arbetet utmärks av motstridiga 

krav, trots att 90 % av samtliga tjänstemän uppgav att de har stor frihet att avgöra hur arbetet 

ska utföras (ibid.). Det finns likheter mellan resultatet från min studie och det som Wörléns 

studie visar, även om min studie är betydligt mindre omfattande och inte undersöker huruvida 

respondenternas arbeten medför motsägande anspråk.  

Avslutningsvis i denna resultatdel presenteras två cirkeldiagram som visar i vilken grad 

respondenterna anser att omsorgstagarens behov respektive den anhöriges behov styr 

insatsens utformning. Det första diagrammet redovisar i vilken utsträckning omsorgstagarens 

behov styr avlösningens utförande, enligt biståndshandläggarna och enhetscheferna som 

deltagit i studien. Frågan hade sex svarsalternativ, varav alternativen ”ganska liten” och 

”mycket liten” inte redovisas nedan eftersom ingen (0 %) svarade det. 

 

Figur 7. Cirkeldiagrammet visar i vilken grad respondenterna anser att omsorgstagarens 

behov styr insatsens utformning (n = 59).  
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I figur 7 återges att 42 % (n = 59) av respondenterna bedömer att omsorgstagarens behov i 

stor grad styr avlösningens utformning samt att 31 % värderar att de enskilda behoven i 

mycket stor utsträckning bestämmer insatsens utförande. Med utgångspunkt i hur Molander 

(2011) beskriver individualiseringsprincipen kan resultatet som visas här tyda på att denna 

princip tillämpas när det gäller insatsen avlösning i hemmet. I studierna genomförda av 

Ducharme et al. (2014) och Neville et al. (2015) betonas vikten av att avlösningen blir 

meningsfull för omsorgstagaren och att denne, liksom anhörigvårdaren, uppfattar positiva 

effekter av insatsen. De anhörigas önskan är att personerna som de vårdar känner sig 

värdefulla som individer och erbjuds stimulerande aktiviteter efter sina förmågor (Ducharme 

et al., 2014). Neville et al. (2015) menar att insatsen kan bli positiv för båda parter om 

designen av insatsen är personcentrerad. Det resultat som uppvisas i figur 7 redovisar att 

insatsen anpassas efter omsorgstagarens behov i stor utsträckning enligt respondenternas 

bedömningar. 

I följande cirkeldiagram presenteras i vilken grad den anhöriges behov bedöms styra 

utformningen av insatsen och även den frågan hade sex svarsalternativ. Alternativen ”liten” 

och ”mycket liten” redovisas inte eftersom ingen (0 %) svarade det.             

 

Figur 8. Cirkeldiagrammet visar i vilken grad respondenterna anser att den anhöriges behov 

styr insatsens utformning (n = 58).  
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Enligt figur 8 anser 47 % (n = 58) av respondenterna att anhörigvårdarens behov i stor grad 

styr insatsens utformning. Den anhöriges behov värderas av 34 % styra avlösningens 

utförande i mycket stor utsträckning. Enligt Lipskys (2010) teori är principen om att 

individernas behov ska styra arbetet kompromissade med att arbete ska behandlas fort med de 

resurser som finns tillgängliga. De data som presenteras i figur 7 och 8 säger ingenting om de 

anhöriga och omsorgstagare som inte använder insatsen. Utifrån Lipskys resonemang är 

nyttjandegraden relativ låg för denna tjänst, men de som använder den styr dess utformning i 

stor eller mycket stor utsträckning enligt det som redovisas ovan. 

8. Slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel för jag en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Först framförs 

mina reflektioner kring metodval och vilka konsekvenser de kan ha medfört på 

undersökningen och resultatet. Slutligen i denna uppsats förs en diskussion utifrån studiens 

resultat, där även mina idéer till vidare studier presenteras. 

8.1 Metoddiskussion 

I min studie har en kvantitativ metod använts eftersom syftet var att kartlägga hur insatsen 

avlösning i hemmet erbjuds till anhörigvårdare i nio kommuner i en region i södra Sverige. En 

kvantitativ metod är lämplig vid bredare undersökningar när ändamålet är att undersöka ett 

forskningsområde på ett större men ytligare plan, till skillnad från djupare undersökningar 

med mindre omfång då en kvalitativ metod med fördel används (Bryman, 2011; Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). Mitt syfte var att undersöka många olika faktorer och områden 

gällande avlösning i hemmet och därför var en kvantitativ metod passande i denna studie. Den 

vetenskapsteoretiska utgångspunkten postpositivism valdes utifrån metoden samt för att jag 

ville presentera resultatet på ett så objektivt sätt som möjligt. Anledningen till detta är för att 

jag har personliga erfarenheter och subjektiv kunskap om det område som har studerats. 

Enligt mig skulle mina egna tankar, värderingar och tolkningar inte berika denna studie utan 

snarare framställa en ensidig presentation av resultatet. En postpositivistisk utgångspunkt var 

därför i linje med mina önskemål om vad denna studie skulle bidra med för kunskap. 

Postpositivismen, som är en utveckling av den positivistiska traditionen, ger inte forskaren 

utrymme att analysera resultatet med utgångspunkt i egna tolkningar eftersom det ska ske på 

en objektiv nivå (Bryman, 2011; Thomassen, 2007). Denna vetenskapsteoretiska ansats förde 

med sig vissa svårigheter i analysen av resultatet utifrån teori och tidigare forskning eftersom 

tolkningar inte skulle göras. Analysen blev därför mindre utförlig och jag valde att inte ha 
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med särskilt många teorier i uppsatsen med hänsyn till vald vetenskapsteoretisk ansats. Detta 

examensarbete ska utformas så att en analys av resultatet genomförs utifrån analytiska 

begrepp, vilket medför att studien blir mindre objektiv. Analytiska begrepp, som i denna 

uppsats är handlingsutrymme utifrån Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater och Molanders 

likabehandlingsprincip och individualiseringsprincip, ger ett förutbestämt perspektiv på det 

resultat som presenteras. För att göra presentationen av resultatet så objektiv som möjligt, 

inom de ramar uppsatsen ska skrivas, har jag i största utförbara mån undvikit att framställa 

mina egna tolkningar av resultatet. Det innebär också att en djupare diskussion av resultatet i 

relation till valda teorier inte har framförts. De teoretiska utgångspunkterna har använts för att 

redovisa det resultat som presenteras, men avsikten var inte att tolka eller förstå resultatet utan 

att enbart beskriva hur den objektiva verkligheten ser ut.  

Enligt min tolkning av postpositivismen finns det en objektiv verklighet, men den kan aldrig 

studeras helt objektivt eftersom forskaren särskiljs från det som observeras och därmed i viss 

mån modifierar resultatet. Det är dock önskvärt att sträva efter att komma så nära en objektiv 

kunskap som möjligt. När kvantitativa data samlas in och analyseras kvantitativt minskar 

risken för att forskaren framställer resultatet på ett personligt sätt, men det innebär inte att 

resultatet blir objektivt eftersom datainsamlingen fortfarande görs av en individ med 

subjektiva motiv och förkunskaper. I denna studie har även kvalitativa data samlats in, som 

analyserats kvantitativt för att jag inte skulle välja vilka teman och citat som var av störst 

betydelse. Min uppfattning var att respondenternas personliga intryck kunde bidra med 

fördjupad kunskap om studieområdet och därför inkluderades ett mindre antal kvalitativa data 

i studien. Sammanfattningsvis har valet av postpositivism som utgångspunkt haft 

konsekvenser för hur resultatet presenteras, vad som presenteras och den analys som utförts. 

En annan ansats kunde ha valts för att analysera skillnaderna mer, men jag valde att 

presentera dem så objektivt som möjligt i den här uppsatsen. På ett så objektivt sätt som 

möjligt betyder inte att det blev en särskilt objektiv framställning eftersom teorier och 

analytiska begrepp, som medför individuella tolkningar, har använts i denna studie. 

I min studie har inte särskilda respondenter valts ut för att representera sina kommuner, utan 

det är en totalundersökning. För att få kontakt med respondenterna begärdes deras e-

postadresser ut från kommunernas administrativa avdelningar. Det innebär att jag inte kan 

vara helt säker på att alla berörda biståndshandläggare och enhetschefer har fått möjlighet att 

delta i studien, om deras uppgifter av olika anledningar inte funnits med i kommunernas 

register vid den aktuella tidpunkten. Det finns även en risk att vissa respondenter, vars e-
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postadresser jag mottagit, inte arbetade under den period på två till tre veckor som min 

undersökning genomfördes. En person svarade på mitt utskick av enkäten och beskrev att 

denne i nuläget inte var yrkesverksam inom befattningen, vilket tydliggör att urvalsramen inte 

stämde helt överens med populationen. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) beskriver 

skillnaden mellan population och urvalsram samt svårigheten att få dem identiska. Det är 

särskilt svårt att få urvalsramen att motsvara populationen om uppgifter hämtas från register, 

då dessa kanske inte är uppdaterade. Ett annat problem som tillkommer i sådana fall är 

bortfallet (ibid.). 

Bortfallet i min studie kan ha blivit större eftersom urvalsramen inte helt stämde överens med 

populationen. Det finns dock flera andra faktorer som kan ha medfört att bortfallet blev 

relativt stort, det vill säga 40 %. Vid en webbenkätundersökning är bortfallet generellt väldigt 

stort (Jacobsen, 2012). Valet att göra enkätundersökningen på webben var dock givet för mig 

eftersom det var det mest tidseffektiva alternativet. Ett misstag jag gjorde var att inte skriva ut 

hur lång tid undersökningen skulle pågå i det första informationsbrevet som skickades ut med 

enkäten. En tidsbegränsning sattes inte upp för deltagandet direkt, vilket kan ha medfört att 

vissa respondenter avvaktat med att besvara enkäten. I ett senare skede, när en påminnelse 

skickades ut till samtliga respondenter stod datum och tid för hur lång tid de hade på sig att 

svara på enkäten om de önskade delta i studien. Ett flertal av de som besvarat enkäten gjorde 

det också efter att påminnelsen skickats ut, men några kan eventuellt ha känt att de inte hade 

tid just då eftersom datumet var ganska nära inpå. Att en tidsbegränsning inte sattes upp direkt 

kan ha påverkat svarsfrekvensen. 

I denna totalundersökning var målsättningen att kunna generalisera resultatet till de nio 

kommunerna, eller närmare bestämt att kartlägga skillnaderna i hur kommunerna erbjuder 

avlösning i hemmet till den specifika gruppen av anhörigvårdare. Generaliserbarhet kallas 

även för extern validitet och handlar om huruvida det går att överföra resultat från ett 

begränsat område till ett annat sammanhang (Jacobsen, 2012). Resultatet från min studie går 

exempelvis inte att överföra till andra länder eller andra kommuner i Sverige än de som har 

studerats. Anledningen till det är att resultatet inte är representativt för hur insatsen erbjuds i 

andra länder eller i andra svenska kommuner. Det är en väldigt specifik insats som har 

undersökts och resultatet visar att det finns skillnader gällande hur den erbjuds mellan samt 

inom kommunerna. Det går rimligtvis att anta att det finns skillnader i landet som helhet, men 

att de skulle vara likartade de skillnader som presenteras i denna uppsats kan inte fastställas. 

Svarsfrekvensen i min studie var 60 % och utifrån det som efterfrågats i enkäten bedömer jag 
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inte att någon snedfördelning av respondenter har förekommit. Studiens resultat går att 

generalisera till de nio kommunerna gällande hur insatsen erbjuds till anhörigvårdarna där, 

vilket var syftet med uppsatsen. 

8.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte har varit att kartlägga skillnaderna i hur insatsen avlösning i hemmet erbjuds 

till personer som vårdar eller stödjer demenssjuka närstående i nio kommuner i en region i 

södra Sverige. Denna kartläggning av hur insatsen erbjuds till anhörigvårdarna har en 

postpositivistisk ansats i beskrivningen av skillnaderna. I den här delen av slutdiskussionen 

avser jag att diskutera resultatet utifrån analysen av det insamlade materialet och uppsatsen 

frågeställningar. 

Den första frågeställningen lyder: På vilka premisser får anhörigvårdare tillgång till insatsen 

i de olika kommunerna? Resultatet visar att det finns skillnader mellan kommunerna och hur 

de erbjuder insatsen till anhörigvårdarna. Det finns även likheter i hur kommunerna arbetar 

och erbjuder avlösning i hemmet, men eftersom denna studie fokuserar på skillnaderna är det 

dessa som särskilt framställs i uppsatsen. Vilka grundläggande förutsättningar som krävs för 

att få tillgång till insatsen visade sig vara likvärdiga i samtliga kommuner utom en när det 

gäller i vilket sjukdomsstadium personerna är. Kommun 8 är mer restriktiv än de andra 

kommunerna med att bevilja insatsen till anhöriga som vårdar personer med mild, måttlig och 

svår demens. I de andra kommunerna ges alla anhörigvårdare till demenssjuka personer 

tillgång till insatsen, oavsett i vilket stadium av sjukdomen personerna befinner sig, medan 

enbart ett fåtal anhöriga till personer med mild och måttlig demens får den möjligheten i 

kommun 8. När demenssjukdomen bedöms vara svår får de flesta tillträde till den. Enligt 

Lipskys (2010) teori är tillgång och efterfrågan i samexistens med varandra, en låg tillgång 

genererar en låg efterfrågan och tvärtom. Kommun 8 uppvisar en låg nyttjandegrad av 

insatsen för samtliga kategorier kopplade till sjukdomsstadium, vilket är logiskt eftersom 

användandet inte kan öka när tillgången inte finns. Det är dock inte enbart kommun 8 som 

visar att nyttjandegraden av insatsen är låg utan det gör alla kommunerna. Villkoren för att få 

möjlighet att använda avlösning i hemmet är sammanfattningsvis inte samma i alla de 

studerade kommunerna och därmed kanske synen på vad som är skäligt att erbjuda dessa 

anhörigvårdare inte är självklar. 

Resultatet visar även att det finns skillnader gällande hur många timmar per månad avlösning 

i hemmet ges avgiftsfritt till anhörigvårdarna och omsorgstagarna. Kommunerna redovisar att 



   

38 

de erbjuder allt mellan 8 och 20 timmar avgiftsfri avlösning i månaden, vilket innebär att det 

finns relativt stora skillnader i tillgången till avgiftsfria avlösningstimmar mellan 

kommunerna. I den här studien undersöks inte bestämmelserna bakom utbudet av insatsen på 

ett större eller djupare plan, till exempel ekonomiska resurser, politiska beslut, prioriteringar, 

värderingar etcetera. Däremot har biståndshandläggarna och enhetscheferna fått svara på hur 

de arbetar med insatsen och hur den erbjuds till anhöriga som vårdar demenssjuka närstående. 

I undersökningen påträffades att det finns skillnader inom vissa av kommunerna när det gäller 

hur många dagar innan avlösningen behöver bokas hos utföraren samt vilka veckodagar 

anhörigvårdarna kan använda insatsen. Det innebär att det finns skillnader i utbudet av 

insatsen inom en och samma kommun, vilken är en upptäckt jag inte hade förväntat mig finna 

i ett flertal av kommunerna. I Molanders (2011) termer kan det innebära att 

likabehandlingsprincipen, det vill säga att lika fall ska hanteras lika, inte är central. Den 

princip som skulle kunna betraktas prägla verksamheterna är i stället 

individualiseringsprincipen, som innebär att insatserna anpassas efter enskilda situationer. Det 

innebär också att socialarbetarna som har professionellt handlingsutrymme är de som avgör 

vad som är berättigat utifrån de särskilda förhållandena, vilket hotar likabehandlingen (ibid.). 

Min andra frågeställning i denna studie är: Hur stort handlingsutrymme har respondenterna 

att anpassa insatsen efter individuella behov? Utifrån resultatet anser sig respondenterna ha 

stort utrymme att kunna anpassa insatsen efter enskilda behov. De flesta av respondenterna 

svarar även att de i stor utsträckning känner att kommunens riktlinjer gällande insatsen bör 

följas. Analysen utifrån Molanders (2011) teori antyder att kommunerna och deras 

yrkesverksamma socionomer tillämpar individualiseringsprincipen och det är möjligt att 

denna princip också går att tyda i kommunernas riktlinjer gällande insatsen. Resultatet från de 

två variablerna är dock inte statistiskt signifikant, men det visar en benägenhet åt att 

riktlinjerna skulle kunna förstås vara individorienterade. I denna studie har inte kommunernas 

riktlinjer granskats utan resultat bygger enbart på svaren från min enkätundersökning. Wörlén 

(2010) menar att kommunala riktlinjer, som vanligen är baserade på politikermål och 

ekonomiska aspekter, är en motsägelse mot enskilda tjänstemäns professionella 

handlingsutrymme och frihet att avgöra hur arbetet ska genomföras. I likhet med det redogör 

Molander (2011) för att handlingsutrymmet är ett hot mot likabehandlingen eftersom besluten 

tenderar att bli olika i likartade fall när enskilda socialarbetare får utrymme att bedöma vad 

som är rimligt att göra. Andersson (2004) beskriver att kommunala riktlinjer skapar ett 

gemensamt tänkande kring vilket bistånd som är möjligt att bevilja, vilket påverkar den 
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enskilde biståndsbedömarens handlingsutrymme. Resultatet från min studie, under 

förutsättningen att respondenternas svar är sanningsenliga, visar dock inte tendenser till att 

kommunernas riktlinjer nödvändigtvis behöver skapa en känsla av att det enskilda 

handlingsutrymmet minskar. 

Den tredje frågeställningen i uppsatsen lyder: Hur förhåller sig skillnaderna i insatsens 

tillgänglighet och utformning till nyttjandegraden? Tidigare studier visar att anhörigvårdarnas 

behov är komplexa eftersom de i många fall känner oro och skuld över att ta tid för sig själva, 

vilket även innebär att de lämnar över omvårdnaden av sin sjuka närstående i någon annans 

händer (Neville et al., 2015; Phillipson, Jones & Magee, 2014; Schoenmakers, Buntinx & 

DeLepeleire, 2010). I min studie har endast organisatoriska faktorer ur de yrkesverksammas 

perspektiv studerats, vilket gör att denna frågeställning inte helt kan besvaras. Individuella 

omständigheter inverkar också på användandet av insatsen och anhörigvårdarnas syn på saken 

har inte undersökts. Den öppna enkätfrågan som ställts om vilka faktorer som påverkar 

nyttjandegraden visar i likhet med den tidigare forskningen att det finns personliga hinder hos 

den här gruppen av anhörigvårdare som gör det särskilt svårt för dem att använda insatsen. 

Trygghet, förtroende och tillit i relationen till utföraren av avlösningen blir därmed viktig för 

att anhörigvårdarna ska använda insatsen. Studierna som Neville et al. (2015) och Phillipson, 

Jones och Magee (2014) genomfört visar ett generellt lågt användande av avlösningstjänster 

för personer som vårdar närstående med demenssjukdom, liksom resultatet från min 

undersökning. 

Lipsky (2010) menar att det är gräsrotsbyråkraterna som är medlare mellan invånarna och 

kommunen och därmed har inflytande över vilka förväntningar potentiella klienter får på det 

kommunala stödet. Resultatet från den öppna enkätfrågan visar att en del av respondenterna 

reflekterar kring hur kommunerna kan nå ut till anhörigvårdarna, exempelvis genom att ha 

fler informationskällor än kommunens hemsida. Neville et al. (2015) belyser att många 

personer som vårdar demenssjuka närstående söker avlösning i ett sent skede, efter att deras 

psykiska och fysiska hälsa redan hunnit påverkats negativt av vårdgivarrollen. Utifrån tidigare 

forskning och den analys som genomförts i denna studie är gräsrotsbyråkraternas arbete med 

att ge anhörigvårdarna ett positivt intryck av stödet, både för sin egen del och för den de 

vårdar, i ett tidigt skede av sjukdomen av stor betydelse för deras framtida livskvalitet och 

hälsa. 
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I min studie har en kvantitativ metod används för att analysera data som samlats in genom en 

enkätundersökning och från kartläggningen som projektet Leva med demens, vård och 

vårdsystem genomfört. Den här studien har väckt frågor hos mig angående vad som 

föranleder att avlösning i hemmet inte används av anhörigvårdarna i större utsträckning än 

vad resultatet visar. Precis som Phillipson, Jones och Magee (2014) tror jag att de anhörigas 

hinder gentemot att använda avlösning kan vara specifik för typen av tjänst. Mina uppslag till 

vidare forskning är att fortsätta studera särskilda avlösningsinsatser enskilt genom både 

kvalitativa och kvantitativa utgångspunkter. För att ta reda på anhörigvårdarnas behov kan 

förslagsvis en mer omfattande intervjustudie genomföras, där de anhöriga får möjlighet att 

uttrycka sig. Ett annat uppslag till vidare studier är att granska kommunernas riktlinjer för att 

studera vilka bedömningsprinciper som beskrivs i dem och som socialarbetarna får till sig att 

de ska tillämpa i sitt arbete. Därefter skulle eventuellt en intervjustudie eller en etnografisk 

fältstudie kunna bidra med kunskap om vilka förhållningssätt och bedömningsgrunder 

verksamheterna arbetar efter och vad dessa kan leda till för konsekvenser för både 

yrkesverksamma och klienter.  
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10.2 Bilaga 2 

Informationsbrev 

Hej!     Växjö 2015-11-30 

Mitt namn är Emelee och jag studerar på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Jag ska nu skriva mitt examensarbete i socialt arbete och har valt att göra en studie av 

insatsen avlösning i hemmet som ges i form av bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen.  

Syftet med studien är att kartlägga skillnaderna i hur insatsen avlösning i hemmet erbjuds till 

personer som vårdar eller stödjer demenssjuka närstående. 

Den här enkätundersökningen vänder sig till biståndshandläggare och enhetschefer för 

hemtjänst i de nio kommuner som deltar i projektet Leva med demens, vård och vårdsystem 

som just nu genomförs vid Linnéuniversitetet. Min uppsats kommer skrivas som en sidodel 

till projektet. 

Deltagandet i den här enkätundersökningen är frivilligt, vilket innebär att du inte behöver 

svara på alla frågor och att du kan välja att inte skicka in enkäten. Undersökningen kommer 

vara anonym då varken enskilda personers namn eller kommunens namn kommer presenteras 

i uppsatsen. Kommunerna kommer benämnas som kommun 1-9 för att säkerställa att svaren 

inte kan kopplas till någon enskild respondent. 

Det inhämtade materialet kommer enbart användas till forskningsändamål och raderas efter 

avslutad studie. Den färdiga versionen av mitt examensarbete kommer publiceras i det digitala 

vetenskapliga arkivet DiVA.  

Enkäten besvaras och skickas in på webben genom att du klickar på länken nedan. 

Enkätundersökning - Avlösning i hemmet 

Ha du några frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare.  

Min mail: es222dh@student.lnu.se  

Handledare doktorand Emme-Li Vingare: emmeli.vingare@lnu.se 

 

Med vänlig hälsning, 

Emelee Sköllerud     

 

https://docs.google.com/forms/d/1SKlLo5lxZiAQ58w1zbiXCNqbRiLHwNoV_9gIpT-ZN7o/viewform?usp=send_form
mailto:es222dh@student.lnu.se
mailto:emmeli.vingare@lnu.se

