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The percentage of elderly is increasing in Sweden, while the resources to care for the elderly 

decreases. More and more families are taking on the responsibility of caring for the elderly. 

At the same time, research shows that carers' health affected by caring for the elderly. The 

purpose of the study was that through qualitative interviews with seven family caregivers take 

part of their perception of the role of carers and to create an understanding of how the support 

from the community may be health promoting.  

The study shows that carers feel that the role includes many parts and that the support from 

the community can serve health. The most important support that the family caregivers need 

to feel good is to talk to someone, to trust comunitys operations and relief that gives them the 

chance to take care of your health. 
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Tack!  
 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Anna Rubio Lind som har ställt upp från början 

till slut. Hon har kommit med goda tips och idéer och väglett oss hur vi ska gå tillväga på 

bästa möjliga sätt. Hon har hjälpt oss när vi har behövt det, även på obekväma arbetstider. Vi 

vill även tacka Peter Hultgren som gav oss betydelsefulla kommentarer på slutseminariet som 

gjorde vår uppsats mycket bättre.  

 

Ett extra stort tack vill vi också ge till våra respondenter som ställde upp på intervjuer och 

som delade med sig av sina erfarenheter. Utan dem hade det inte varit möjligt att genomföra 

denna undersökning. Vi är otroligt tacksamma!  

 

 

 

Maria Grääs & Zara Andersson, Kalmar 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Maria Grääs & Zara Andersson  

2SA47E   

3 

 

Innehållsförteckning  

1. Problembakgrund__________________________________________________________4 
1.1 Problemformulering ......................................................................................................... 6 
1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 6 

1.3 Relevans för socialt arbete ............................................................................................... 6 

    1.4 Avgränsningar  ................................................................................................................. 7 

    1.5 Disposition  ...................................................................................................................... 7 

 

2. Tidigare forskning _________________________________________________________8 

2.1 Anhörigvårdares roller och hälsa ..................................................................................... 8 
2.2 Arbete och ekonomi ......................................................................................................... 9 
2.3 Upplevelse av stödet ....................................................................................................... 10 

3. Teori  __________________________________________________________________13 

    3.1 En salutogen modell och begreppet KASAM - känsla av sammanhang.................... 13 

    3.2 Ekologisk systemteori ................................................................................................ 14 

    3.3 Rollteori ...................................................................................................................... 17 

4. Metod _________________________________________________________________ 19 

4.1 Metodval ......................................................................................................................... 19 
4.2 Tillvägagångssätt och urval ............................................................................................ 21 
4.3 Etiska överväganden ...................................................................................................... 22 

4.4 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet ........................................................................ 24 
4.5 Intern arbetsfördelning ................................................................................................... 26 

5. Resultat och analys _______________________________________________ ________27 

5.1 Olika upplevelser av att vara anhörigvårdare ................................................................. 27 

5.1.1 Vårdarrollen – ett ansvar av fri vilja eller förpliktelse? .............................................. 27 
5.1.2 Att hitta en balans mellan rollerna .............................................................................. 29 

5.2 Kan anhörigstödet fungera hälsofrämjande för anhörigvårdarna? ................................. 29 

5.2.1 Hälsan i behåll för att orka vårda den äldre ................................................................ 29 

5.2.2 Vikten av att få prata med någon ................................................................................ 30 

5.2.3 Trygghet möjliggör en god hälsa ................................................................................ 32 

5.2.4 Avlösning ger tid till återhämtning  ............................................................................ 34 

5.2.5 Önskan om förbättring  ............................................................................................... 35 

 

6. Slutsatser och slutdiskussion ________________________________________________37 

6.1 Tankar om framtidens forskning. ................................................................................... 39 

7. Referenser ______________________________________________________________40 

 

  

 

 

 

 

 



Maria Grääs & Zara Andersson  

2SA47E   

4 

 

1. Problembakgrund      

Lennartsson & Heimerson (2009) skriver i folkhälsorapporten att 1,6 miljoner av 

människorna i Sverige är 65 år eller äldre, vilket motsvarar 17 % av befolkningen i vårt land. 

Andelen äldre har ökat i mer än 100 år och ökningen kommer att fortsätta på grund av att 

medellivslängden ökar samt att stora årskullar nu kommer upp i en ålder över 65 år. Var 

femte svensk beräknas vara ålderspensionär år 2030. Den åldrande befolkningen lägger stora 

krav på hälso- och sjukvården och mycket tyder på att hjälpinsatserna från kommunen idag 

inte räcker till. Allt fler äldre bor kvar i sina egna bostäder, dels på grund av att behovet av 

vård och omsorg har minskat en aning och dels på grund av att platser i särskilda boenden har 

minskat kraftig och det därmed inte finns plats för alla som är i behov av det. Det resulterar i 

att det har blivit vanligare med stöttning och hjälp av anhöriga (ibid.), vilket är personer inom 

familjen eller de närmsta släktingarna (Socialstyrelsens termbank, 2016). Sandberg och 

Eriksson (2010), Erlingsson (2012) samt Sand (2012) delar uppfattningen att det har blivit 

vanligare med att familjen ses som en tillgång inom vården.  

 

Det är viktigt att det finns gott om stöd till anhöriga som vårdar sina närstående, vilket 

Socialstyrelsens termbank (2016) definierar som anhörigvårdare och som även vi kommer 

använda oss av framöver, eftersom det blir fler och fler som gör det. I propositionen 

2008/09:82 för en lagändring argumenteras det för hur viktigt det är att stöd för 

anhörigvårdare ges hög prioritet då det gynnar både dem själva men även samhället. Det 

handlar om att visa uppskattning till anhörigvårdarna för det arbete de lägger ner. För att 

många äldre ska kunna bo kvar hemma krävs det oftast tillgång till en anhörig. Det är då 

viktigt att den anhörige får stöd i det den gör och kunskap i hur situationen hemma ska 

hanteras på bästa sätt, men också att anhörigvårdaren får tid för vila och personliga 

angelägenheter. För samhället är det viktigt att ge anhörigvårdaren stöd för att hen själv inte 

ska behöva söka stöd eller vård. Om anhöriga blir uppmärksammade på ett positivt sätt för det 

arbete de gör och får stöd som underlättar för dem kan det leda till att både anhörigvårdaren 

och den äldre känner ökad livskvalité och trygghet. Det leder till att de offentliga resurserna 

kan tas tillvara på ett mer gynnsamt sätt.  

 

2009 blev det en lagändring utefter dessa argument som innebär att det ska finnas mer stöd för 

anhörigvårdare. SoL 5 kap 10§ lyder:  

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående 
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som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. 

(SFS: 2009:549).  

 

Socialstyrelsen (2016) beskriver anhörigstödets omfattning och syftet med det.   

 

Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är 

att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning. För en del personer handlar 

det om att få hjälp med insatser som den närstående behöver, för andra handlar det om 

att de själva behöver få information eller utbildning av kommunen. (Socialstyrelsen, 

2016) 

 

Socialstyrelsen (2016) menar att anhörigstöd kan utformas på olika sätt beroende på den 

anhöriges behov. Vidare ser man konkreta exempel på vad anhörigstöd kan innehålla för 

hjälpmedel, vilket kan vara information om villkor och möjligheter att få stöd, enskilda samtal 

eller samtal i grupp, ekonomisk ersättning, hjälp i hemmet eller på boende, utbildning och 

information om den närståendes sjukdom/funktionsnedsättning, hjälpmedel, samt avlösning.  

 

Öhlén (2014) skriver i en artikel att fackförbundet Kommunal gjorde en undersökning där det 

visar att många anhörigvårdare uppger att de känner sig stressade och/eller oroliga, samt att 

deras fritidsintressen och att umgås med vänner blir drabbat. På samma sätt menar Erlingsson 

(2012) att vårdandet av en närstående kan innebära en börda och blir då en tung och 

ansträngande situation som blir påfrestande för hälsan i form av stress, sömnlöshet, 

utmattning, oro och depression. Det kan dock även innebära en känsla av tillfredsställelse och 

ge glädjeämnen. Mossberg Sand (2000) delar denna uppfattning och menar att anhörigvårdare 

som bor med vårdtagaren och som har varit anhörigvårdare under en längre tid upplever en 

bundenhet. Anhörigvårdare som istället känner glädjeämnen känner uppskattning från den 

äldre. Erlingsson (2012) menar dock att det också finns en tredje roll där anhörigvårdaren 

först finner det naturligt att vårda en närstående men efterhand känner sig isolerad då rollen 

blir övermäktig (ibid.). Det visar sig därmed att hur en anhörigvårdare upplever sin roll 

påverkar hälsan och Erlingsson (2012) men att anhörigvårdare måste bibehålla sin egen hälsa 

för att orka ta hand om sin närstående.  
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1.1. Problemformulering  

Antalet äldre i vårt land ökar samtidigt som de offentliga resurserna minskar, vilket leder till 

att anhöriga får ta mer och mer ansvar för sina närstående. Det finns studier som visar på att 

det kan vara mycket påfrestande att vårda en närstående, samt att det kan påverka 

anhörigvårdarens hälsa avsevärt. Forskning visar också att hur anhörigvårdare upplever sin 

roll kan ge konsekvenser för deras hälsa. Det är därför intressant att undersöka hur 

anhörigvårdare upplever sin roll som anhörigvårdare. På så sätt kan det ge en förståelse för 

hur anhörigstödet kan ge anhörigvårdarna stöttning i sin roll som vårdare och om stödet kan 

förebygga en god hälsa för anhörigvårdarna. Genom att utgå från ett hälsoperspektiv kan 

Antonovskys teori känsla av sammanhang – KASAM belysa vad anhörigvårdarna behöver för 

att ha en god hälsa och hur anhörigstödet kan bidra till det.  

 

 

1.2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av ett hälsoperspektiv undersöka anhörigvårdares 

arbetssituation för att skapa en förståelse för hur anhörigstödet kan vara hälsofrämjande.  

 

För att uppnå syftet utgår vi från följande frågeställningar:  

 

1. Vilka är de kritiska momenten i anhörigvårdares rutiner? 

2. Vad upplever anhörigvårdarna för effekter av anhörigstödet?  

3. Hur kan anhörigstödets betydelse för anhörigvårdarnas fysiska och psykiska hälsa 

förstås?   

 

 

1.3. Relevans för socialt arbete  

På grund av den ökade anhörigvården är det relevant för socialtjänsten att få kunskap om hur 

stödet till de anhöriga fungerar. En insyn i anhörigvårdares upplevelse av anhörigstödet kan 

ge kunskap om huruvida anhörigstödet faktiskt löser problemet med att de offentliga 

resurserna inte räcker till, och att anhöriga får hjälpa till mer och mer. Det är viktigt att det 

istället inte skapar ett nytt problem, då anhörigas insatser är mycket krävande och kan leda till 

försämrad hälsa, så anhörigvårdarna själva behöver stöttning och hjälp. Det är intressant att se 
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om anhörigstödet kan fungera hälsofrämjande för anhörigvårdarna och om det kan utvecklas 

ännu mer så att det skapar mer resurser inom äldreomsorgen.  

 

 

1.4 Avgränsningar  

Det vi utgår från i vår studie är att intervjua personer som är anhörigvårdare till en äldre. 

I vår undersökning gör vi ingen skillnad på om anhörigvårdarna är män eller kvinnor och inte 

heller vilket kön personen har som de vårdar. Vi menar att anhörigstödet bör fungera 

hälsofrämjande till alla, oavsett kön. Det finns dock forskning som visar på att det är flest 

kvinnor som är anhörigvårdare, vilket presenteras under kapitel 2, men det är inte i fokus i vår 

undersökning. Det som heller inte beaktas i vår undersökning är om anhörigvårdarna är 

anställda av kommunen eller inte, det vill säga anställda anhörigvårdare eller ej. Vårt fokus 

ligger helt enkelt på att personerna som vi intervjuar har erfarenhet av att vara anhörigvårdare 

till en äldre och hur anhörigstödet kan fungera hälsofrämjande för dem.  

 

 

1.5. Disposition  

I nästa avsnitt presenteras den tidigare forskning som gjorts om anhörigvårdare och deras 

upplevelser av anhörigstödet, som har delats upp i olika kapitel. Kapitlen framkom efter 

bearbetning av materialet vi hittade där vi kunde se tydliga mönster om vad som hade forskats 

kring.  Kapitlen heter anhörigvårdares roller och hälsa, arbete och ekonomi samt upplevelse 

av stödet. Efter det kommer det ett avsnitt om olika teoretiska utgångspunkter och begrepp 

som är kopplat till studien och som används för att analysera materialet vi får fram ur våra 

intervjuer. De valda teorierna är den salutogena modellen i samband med begreppet KASAM – 

känsla av sammanhang, ekologisk systemteori samt rollteori. Därefter presenteras metodval 

och etiska överväganden som gjorts där metodvalet är kvalitativa intervjuer för insamling av 

materialet och kvalitativ innehållsanalys för analysen av materialet. Sedan framställs resultatet 

och analysen och till sist kommer ett avsnitt med slutsatser och slutdiskussioner kring 

resultatet.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning inom ämnet anhörigvårdare att belysas. Materialet 

har sammanställts genom bearbetning och då framkom tydliga teman som det forskats på 

innan. Forskningen har delats upp i kategorierna anhörigvårdares roller och hälsa, arbete och 

ekonomi och upplevelse av stödet. Dessa teman är viktiga för att få en bild av vad som 

forskats på tidigare samt för att få en förförståelse ring ämnet.  

 

2.1 Anhörigvårdares roller och hälsa   

Mossberg Sand (2000) presenterar i sin avhandling fyra olika delstudier varav en 

enkätundersökning där nästan 1200 anhörigvårdare i 86 olika kommuner svarade på frågor 

om hur det är att vara anhörig. Nästa delstudie fördjupade dessa svar genom intervjuer som 

skedde med 33 anhörigvårdare. Mossberg Sand har riktat in sig på anställda anhörigvårdare, 

vilket Socialstyrelses termbank (2016) definierar som anhörigvårdare som är anställd av 

kommunen. Mossberg Sand kom genom sin avhandling fram till olika teman i sitt resultat. Ett 

tema beskriver upplevelsen av att vara anhörigvårdare med fokus på bundenhet kontra 

tillfredsställelse och glädje. Det som var gemensamt för dem som upplevde en bundenhet var 

att de levde tillsammans med vårdtagaren samt att de hade varit anhörigvårdare under en 

längre tid. Det som gjorde att andra personer kände glädje och tillfredsställelse var att känslan 

av uppskattning vägde över.  

 

Erlingsson (2012) skriver i sitt analysarbete av olika artiklar om hur konsekvenser av att vara 

anhörigvårdare kan påverka hälsan. Hon delar Mossberg Sands åsikt om att rollen som 

anhörigvårdare kan upplevas olika. I Erlingssons arbete framkom det också en negativ och en 

positiv syn på rollen som anhörigvårdare. De som upplevde rollen negativt kände sig 

isolerade och förbisedda medan de som upplevde rollen positivt kände sig villiga att hjälpa till 

och upplevde tacksamhet och tillfredsställelse. En tredje roll som dock också framkom var att 

anhörigvårdaren till en början gled in i rollen då det kändes naturligt, men efterhand började 

rollen kännas övermäktig och känslan av isolering började infinna sig. Rollerna kan påverka 

hälsan i form av glädjeämnen eller utmattningsdepression.  

 

Mossberg Sand (2000) synliggör också att rollen som anhörigvårdare och relationen mellan 

anhörigvårdaren och vårdtagaren kan påverkas av utförande av personlig hygien. Det 

framkommer att hälften av anhörigvårdarna upplevde en förändring. Den främsta anledningen 
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till detta var att hygienhantering ansågs ge en obehagskänsla men det var endast ett fåtal som 

upplevde att relationen faktiskt blivit försämrad. Orsaken var ofta att relationen inte varit bra 

innan, eller en kombination av stor arbetsbörda och förlust av en innan frisk person. Det var 

dock också en grupp som ansåg att vårdandet istället hade ingett en stärkande känsla av närhet 

och gemenskap. En annan faktor som kan påverka relationen är om anhörigvårdaren bor med 

vårdtagaren eller inte. Arbetsbelastningen och arbetsuppgifterna blir mycket större bland de 

som är sambo med vårdtagaren. Det mest påfrestande för dessa personer var att de inte kunde 

sova en hel natt ostört på grund av egen oro eller att vårdtagaren var orolig eller behövde hjälp 

nattetid, vilket på lång sikt kan påverka hälsan.  

 

Sandberg och Eriksson (2010) lyfter också fram olika aspekter av att vara anhörigvårdare men 

med fokus på genus. Författarna menar att det idag fortfarande finns stora skillnader mellan 

män och kvinnor, även om Sverige har kommit relativt långt i frågan om jämställdhet. Ett 

tydligt exempel av arbetsuppdelning beskriver författarna handlar om kopplingen mellan 

vårdande uppgifter och kvinnlighet. Manlighet förknippas istället med att ta avstånd från 

vårdande handlingar. Det som personer gör är en viktig del av identiteten och därför kan valen 

kring vårdandet visa vilket intresse personer har för andra sysslor. Författarna menar att det 

kan kännas naturligt för kvinnor att utöva omsorgshandlingar medan det för män inte kan 

kännas lika naturligt, vilket kan bero på sociala konstruktioner som skapar föreställningar om 

att det finns en koppling mellan kvinnlighet och vårdarbete. Vidare menar författarna att det 

därför inte är en slump att omsorgsarbete samt kunskaper kring omsorg utövas och innehas av 

kvinnor vilket blir en fördel för män på kvinnors bekostnad. De förväntningar och 

föreställningar som finns på män och kvinnor är mycket komplexa när det handlar om att 

förändra dessa attityder.   

 

 

2.2 Arbete och ekonomi  

Katzin (2014) undersöker i sin artikel den diskurs som omgärdar anhörigomsorg av äldre. 

Hon skriver att omsorgsuppgifter från anhöriga ofta är fysiskt betungande och slitsamma, 

samt tidskrävande. Detta kan medföra att vårdandet av en närstående tar så pass mycket tid att 

det drabbar anhörigvårdarens arbete och/eller fritid. Det är många som får gå ner i arbetstid 

eller helt sluta arbeta för att ha tid att vårda en närstående. Sand (2012) menar också att 

många anhörigvårdare till följd av detta får lägre framtidda pension. Mossberg Sand (2000) 
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styrker detta och påpekar att det är två tredjedelar av alla anställda anhörigvårdare som gör 

dessa förändringar. Förändringarna sker oavsett om personerna arbetar heltid eller deltid. 

Mossberg Sand menar att ett skäl till att dessa förändringar måste ske är att den närstående i 

vissa fall behöver vård dygnet runt.  

 

Mossberg Sand (2000) menar att övervägande delen av de personer som gjort förändringar i 

förvärvsarbete inte har fått ekonomiska förändringar. Dock utgår hennes avhandling endast 

från anställda anhörigvårdare vilket innebär att det är svårt att få en inblick i icke anställda 

anhörigvårdares ekonomi. I en studie från Texas, USA, undersökte Garner & Faucher (2014) 

vilka utmaningar och vilket stöd anhörigvårdare till äldre upplever. I studien framkom det att 

ekonomin var en stor utmaning för många. Visserligen är denna studie från USA, men 

samtidigt så visar Mossberg Sands avhandling (2000) att de flesta anhörigvårdarna har 

önskemål om ökad ekonomisk ersättning då mycket arbete görs utan betalning. Hennes studie 

visar också att många inte har tillräckligt med anställningstimmar för att få del av 

socialförsäkringssystemet och därmed påverkar det både deras nuvarande ekonomi samt 

eventuell framtida pension. Till sist poängterar de att de vill ha samma anställningsvillkor 

som kommunens vårdbiträden.  

 

 

2.3 Upplevelse av stödet   

Mossberg Sand (2000) tar upp att många av anhörigvårdarna inte har några insatser för hjälp i 

hemmet och framförallt inte med vårdandet. Om de har någon hjälp är det vanligaste 

avlösning, men de flesta är missnöjda med hjälpen eller avstår helt från att ansöka eftersom 

ekonomin inte räcker till. Socialstyrelsen (2002) gav ut projektredovisningen Kommuners 

stöd till anhörigvårdare, i syfte att få anhörigas erfarenheter och synpunkter på stödet. 

Studien bygger på intervjuer från 28 anhörigvårdare från 9 kommuner. Även i denna studie 

påvisades att näst intill hälften av de intervjuade som beviljats stöd genom korttidsboende 

eller hemtjänst, samt en tredjedel som beviljats daglig verksamhet, tackat nej till stödet på 

grund av missnöjdhet. Oftast beror det på att de upplever stödet vara för ensidigt. Stödet tycks 

vara utformat så att anhörigvårdaren ska bli befriad från vård men anhörigvårdaren kan först 

slappna av och vara nöjd med stödet då det känns meningsfullt för vårdtagaren. Stödet bör 

anpassas individuellt till vårdaren och vårdtagaren och deras vardagsrutiner. 
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Fjelltun m.fl. (2009) skriver i sin artikel Carers' experiences with overnight respite care att de 

gjort en undersökning i Norge om hur avlösning på ett korttidsboende fungerar för äldre och 

deras anhörigvårdare i väntan på en plats på särskilt boende. Undersökningen gjordes genom 

intervjuer med 15 anhörigvårdare. Det som upplevdes negativt med detta stöd var att det inte 

hade hjälpt familjen i helhet, samt att det var mycket olika personal som kom och att det fanns 

brister i säkerheten. Anhörigvårdarna hade därmed svårt att slappna av när de fick ledig tid. 

Många upplevde också att det var negativt för den närstående att pendla mellan hemmet och 

korttidsboendet då det uppstod mycket förvirring och osäkerhet. De som istället ansåg att 

metoden fungerade positivt hade upplevelsen av att det blev en stötting för hela familjen och 

där anhörigvårdaren själv hade börjat få en bättre hälsa och upplevde mindre stress, samtidigt 

som den närstående upplevdes trivas på korttidsboendet.  

 

Mossberg Sand (2000) skriver att en fjärdedel av anhörigvårdarna i hennes studie uppgav att 

de kände ett behov av ökad hjälp men det finns en risk för upplevelse av missnöjdhet. Hon 

menar att det därför är viktigt att uppmärksamma att hjälpbehoven är större än vad de verkar 

och att det vore positivt om hjälp erbjöds istället för att anhörigvårdarna skulle få kämpa för 

det, vilket de uppgav att de fick göra. När hon frågade anhörigvårdarna vad de önskade få mer 

eller bättre stöd med uppgav de att de ville få avlösning vid behov och med kort varsel 

eftersom de tycker det är en självklarhet att få avlastning i sitt tunga arbete. Fjelltun m.fl. 

(2009) tar också upp att det skulle vara positivt med mer avlösning i hemmet som kan ske 

relativt flexibelt eftersom det både ger anhörigvårdaren tid till att slappna av och vårdtagaren 

behöver inte flyttas hemifrån till exempelvis ett korttidsboende.  

 

Vidare skriver Mossberg Sand (2000) att mer uppskattning från och godare kontakt med 

vårdpersonalen skulle betyda mycket för anhörigvårdarna då tilliten skulle öka och oron 

minska när de själva inte har ansvar över sin närstående. Garner & Faucher (2014) skriver 

också i sin studie att anhörigvårdarna ansåg att god kontakt med sjukvårdspersonal gav ett 

gott stöd. I artikeln We share the care (2010) undersöker Sims-Gould & Maoanie hur 

anhörigvårdare upplever hemtjänstens service till den äldre i hemmet. Författarna har 

analyserat materialet från en kanadensisk studie från 2008, om bidrag till anhörigvårdare. 

Utifrån 56 intervjuer med anhörigvårdare framkom det även bland dessa att en god relation 

med vårdbiträden har en mycket stor betydelse. Anhörigvårdarna i denna studie ansåg också 

att det var viktigt med snabb assistans och att det klargörs för vem som är ansvarig att utföra 

vården vid hjälp från hemtjänsten. Många hade upplevt att de fick hjälpa till med mer 
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arbetsuppgifter än vad som sagts i organisationernas policy. Anhörigvårdarna ansåg att de 

kunde underlätta för båda parterna om de kunde hjälpa till med administrativt arbete, 

övervakning och kvalitetsförsäkran. Det sättet att se på hur man kan dela på vårdarbetet 

kommer dock inte fram till de ansvariga organisationerna. Vidare skriver Garner & Faucher 

(2014) att anhörigvårdarna i deras studie uppskattade stöd från familj och vänner, samt att de 

fann stöd i att luta sig tillbaka på gamla minnen och på deras tro.   
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3. Teori 

De teoretiska utgångspunkter som används är den salutogena modellen och begreppet 

KASAM (känsla av sammanhang), ekologisk systemteori, samt rollteori. I detta kapitel 

kommer de att presenteras och senare används de för att analysera resultatet.  

 

 

3.1 En salutogen modell och begreppet KASAM – Känsla av sammanhang 

KASAM är en teori som kan vara behjälplig för att förstå individers hälsotillstånd. Den 

redogör för olika delar om vad en människa behöver för att ha en god hälsa. Med hjälp av 

denna teori kan vi förstå hur anhörigvårdarnas roller påverkar deras hälsotillstånd och 

därigenom förstå vad de behöver för resurser från anhörigstödet för att må bra i att vårda sin 

närstående.  

 

Aaron Antonovsky (1987:15-18), en Amerikansk professor i medicinsk sociologi, utvecklade 

en modell som han kom att kalla en salutogen modell. Han menade att åtminstone en 

tredjedel, om inte hälften, av den mänskliga befolkningen präglas av något sjukligt 

patologiskt tillstånd. Sjukdom är med andra ord vanligt och med ett patologiskt synsätt kan 

man försöka förklara vad det är som gör att man blir sjuk. Med ett salutogent synsätt frågar 

man sig istället varför en människa hamnar på den positiva respektive negativa sidan av hälsa 

och ohälsa. Människor kan ha en god hälsa och klara sig bra trots att dem utsatts för flera 

stressfaktorer. Så med andra ord kan vi inte veta hur bra en människa kommer klara sig 

beroende på hur mycket stress dem utsätts för utan beroende på hur vi kan hantera dem 

stressfaktorer vi möter. Med den salutogena modellen kollar man på de faktorer som kan 

hjälpa individen att hantera stressfaktorer på ett bra sätt och i sin tur leda till en god hälsa. 

(ibid.) 

 

Ur den salutogena modellen utvecklade han det teoretiska begreppet KASAM som betyder 

känslan av sammanhang. Han kom fram till att ett starkt KASAM är viktig för att behålla sin 

friska position. Antonovsky menade att om en individ har ett starkt KASAM så är hälsan 

bättre än för någon med ett lågt KASAM. Begreppet innefattar tre komponenter som ska vara 

uppfyllda för att få ett starkt KASAM, vilket Antonovsky kallar för begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. (Antonovsky, 1987:42) 
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Begriplighet kan förstås genom att både inre och yttre stimulis är begripliga genom att vara 

strukturerade och sammanhängande. Individer med en hög känsla av begriplighet förväntar 

sig att stimulis går att kategorisera och förklaras. Begriplighet behöver inte vara förståelse för 

enbart önskvärda saker utan stimulis som misslyckande eller död kan vara begripliga.  

Hanterbarhet kan förklaras som de resurser en individ har för att kunna hantera de stimulis 

som man möter. Resurserna kan vara människor som individen har förtroende till. Vid en hög 

känsla av hanterbarhet känner sig inte individen som ett offer, istället kan denne se att saker 

händer och att det går att lösa. Meningsfullhet innebär i vilken utsträckning någon finner livet 

som känslomässigt betydelsefullt. Det vill säga att de hinder eller problem man ställs inför 

kan kännas mer som utmaningar än laster. Individen försöker hitta meningen i motgångar 

eller problem och försöker göra det bästa av situationen (Antonovsky, 1987:42-46). 

 

Alla tre faktorer i KASAM är nödvändiga för att få en god hälsa, även om alla faktorer inte 

behöver vara lika höga. Meningsfullhet är den viktigaste faktorn för att få en god hälsa. 

Finner individen något meningsfullt så tycks denne hitta lösningar och sätt till att förstå och 

hantera saker. De andra två komponenterna är dock också nödvändiga, tror inte individen att 

det finns resurser för att hantera situationen kan meningsfullheten förvinna. (ibid.) 

 

Sammanfattningsvis innebär det att komponenterna i KASAM samspelar men på olika nivåer 

(Antonovsky, 1987:50).  Antonovsky sammanfattar KASAM som en hållning hos individen 

som uttrycker en varaktig känsla av tillit åt att stimulis som man möter genom livet är 

strukturerade och förstådda. Man har tillgång till resurser som gör att det går att hantera 

stimulis. De krav som ställs på individen ska kännas värda att hantera (Antonovsky, 1987:42-

46) 

 

 

3.2 Ekologisk systemteori 

KASAM som teori är inte den enda komponenten som förklarar individers hälsotillstånd. Med 

hjälp av Ekologisk systemteori vill vi belysa individers liv i en helhet. En anhörigvårdare 

samverkar med flera system, det kan röra sig om bland annat familjen, kommunen, 

landstinget. I syfte att stötta och hjälpa anhörigvårdaren till ett hälsofrämjande liv kan en 

ekologisk systemteori hjälpa till att belysa olika aspekter som kan påverka anhörigvårdares 

liv. Tanken är att med hjälp av en ekologisk systemteori belysa bakomliggande strukturer till 
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hur anhörigvårdare upplever sin roll. Vidare är tanken att en ekologisk systemteori kan hjälpa 

till att förklara de faktorer som påverkar anhörigvårdares hälsotillstånd.  

 

Människan deltar aktivt i sitt liv och med hjälp av systemteori kan man synliggöra 

bakomliggande strukturer som påverkar individens beteende. Människan ingår i en struktur av 

normer som skapas av människor och för att kunna se strukturerna och för att kunna påverka 

dem måste man se allt i en helhet. På senaste tiden har det blivit vanligare att i stödarbete se 

individen i hela sitt sammanhang, med framgång då man tittar på samspel och kommunikation 

mellan individer (Öquist, 2008:11-13). Genom att använda en systemteoretisk teori och 

ekologisk teori kan socialtjänsten vara ett komplement till andra professioner som hälsovård 

för att visa på att förändrade dynamiker i familjer eller grupper kan vara till hjälp för 

individen. Teorin kan hjälpa till att klargöra andra system än individen som man arbetar med 

för att visa på att det kan förändra helheten om inte fokus enbart ligger på individen. Teorin 

kan även visa på att genom att hjälpa individen i en aspekt av livet kan det medföra ett stöd i 

en annan del av livet. Vid ett ekologiskt tankesätt frågar man sig om individer, familjer, 

organisationer eller kollektiv har de resurser som behövs för att klara av förändringar (Payne, 

2015:270-271).  

 

Enligt Payne (2015:239) utgår systeminriktad och ekologiskt inriktad praktik från att integrera 

mellanmänskliga insatser som innefattar både familjemedlemmar och andra sociala 

myndigheter. Det är ett fokus på hur personliga och sociala faktorer samverkar i syfte att få 

individen att leva ett mer harmoniskt liv genom att finnas till hjälp för att bearbeta sina 

reaktioner på omgivningen. Det ligger en tonvikt på hållbarhet i den fysiska miljön, som är en 

ny komponent till det sociala arbetet och omsorgsarbete med kopplingar till ett ekologiskt 

arbete. Ekologisk systemteori kan förknippas med den fysiska miljön eftersom det ofta 

handlar om gröna frågor, men teorin lägger istället fokus på den sociala miljön. Systemteori 

förenar sociala intuitioner med individuella insatser som inte skapar en social förändring utan 

som behåller en oförändrad situation. Systemteori kan ge flera förklaringar, vilket medför en 

komplexitet som gör det svårt att få vägledning i praktiken. Ekologisk systemteori är istället 

mer inriktad på psykisk och individuell jämvikt än på miljömässiga frågor. Om vi studerar 

samspelen mellan olika system i samhället kan vi skapa en förståelse för hur individer 

påverkar varandra i familjer och i samhället (ibid.).  
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Systemteori riktar in sig på samband mellan familjer och grupper, på deras resurser och 

försöker hjälpa till för att få kopplingarna att fungera så bra som möjligt. System kan vara 

både en individ, en familj eller ett kollektiv. Energi som stress påverkar systemet och 

passform eller anpassning mellan individer och den sociala omgivningen är viktiga begrepp 

som kommer från ett ekologiskt tänkande. Insatser som skapar, behåller och utvecklar sociala 

nätverk och ett stöd är en grund för systeminriktade idéer. Återhämtningsförmåga innebär att 

komma tillbaka efter svåra händelser eller situationer, som har blivit målet i praktiken som 

grundar sig i ett ekologiskt tänkande. (Payne, 2015:240)  

 

Payne (2015:252-256) förklarar att man vid användning av en systemteori bör undvika ett 

fokus på enbart individen. Med en systemteoretisk praktik kan man uppmärksamma sociala 

nätverk och sociala system och låta dem vara mål för insatser. Genom att utgå från 

systemidéer kan man se de olika faktorer och sociala nätverk som påverkar målet genom att ta 

hänsyn till den kontext som individen lever i. Systemteori betonar processer, vilket innebär att 

det är viktigt att förstå hur samspel, relationer och resultat förändras. Man kan identifiera 

positiva relationer och färdigheter i en individs liv som kan överföras på andra situationer i 

livet. Ett annat sätt att identifiera problem är att se hur olika system verkar och därmed få 

fram oväntade lösningar. Genom att samverka med andra individer, sociala nätverk eller 

organisationer som berör individen i frågan, kan hjälpa och vara en lösning. Vidare förklarar 

Payne (2015:258) att med en ekologisk idé i praktiken ser man möjligheter i det som ska 

hanteras och man har inte bara fokus på nuet. Ekologisk teori riktar in sig på det positiva 

engagemanget mellan individer och dess miljö.  

 

Vidare för (Payne, 2015:265-269) resonemang om att ekologisk systemteori är en viktig källa 

till att se positiva saker ur jobbiga situationer. Tanken är att identifiera och använda faktorer 

hos individen eller i omgivningen som kan minska stressfaktorer. I ett arbete som riktar in sig 

på livsfrågor kan livsmodellen vara ett sätt att arbeta med både kort- och långsiktiga 

interventioner. I en livsmodell delas de olika stadierna in i tre delar. Modellen inleds med en 

förberedande fas, som innefattar reflektion av situationen samt en reflektion av klientens 

upplevelse. Klientens valmöjligheter ingår också i den inledande fasen, huruvida klienten 

begränsas av sina valmöjligheter i situationen. En avgörande aspekt av förberedelsefasen är 

om det finns gemensamma mål. Genom att beskriva en aktuell fas kan man få en bild av om 

det behövs en kort- eller långsiktig insats. Det görs en bedömning under hela processen, 

genom klientdelaktighet, systematisk planering samt en vikt vid behov och framsteg för att 
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utveckla passformen. Vid bedömningen av en klient tar man hänsyn till fyra faktorer: 

klientens förväntningar, deras styrkor, begränsningar och individens stöd och brister som 

finns i omgivningen. Vid en familjebedömning är målet att se möjligheterna till utbyte mellan 

individen, familjen och omgivningen. Om människor på exempelvis arbetsplatser eller 

boenden är delaktiga i individens liv så kan det vara av vikt att se möjligheterna till 

förändrade utbyten på dessa platser också. (ibid) 

 

Payne (2015:265-269) fortsätter att beskriva att den andra fasen av livsmodellen kallas 

aktivitetsfasen, det vill säga händelser som stressar individen eller traumatiska situationer. Det 

kan handla om övergångar i livet eller händelser där man tvingas till något. I de fall familjen 

eller gruppen ställer krav på klienten kan det vara bra att hjälpa medlemmar i gruppen att 

hantera problem istället för att ställa för höga krav på klienten. Vid förberedelsefasen krävs en 

reflektion av den information man fått, detta för att skapa empati för dem inblandade. I fasen 

behövs även ett engagemang för dem olika valmöjligheter som kan finnas i individens 

livsförlopp. Detta är en grund för att komma fram till vilka tjänster som ska erbjudas och för 

att skapa en förståelse för vad socialtjänsten kan erbjuda utifrån individens behov. En del är 

att få individen att förstå vilken delaktighet individen har i att förstå upphovet till deras 

stressfaktorer och hur de reagerar på dem. Tillsammans kan individen och socialarbetaren 

lägga ett fokus på de faktorer som skapar stressen. I aktivitetsfasen finns det fem områden 

utifrån livsmodellen som socialtjänsten kan utgå och forma insatser ifrån. Dem fem områden 

är stressande livshändelser, stressorer i miljön, dysfunktionella familjeförhållanden, 

grupprocesser eller interpersonella processer mellan klient och praktiker. Den avslutande 

fasen kommer när det genomförts en insats eller om den upphört av någon anledning. (ibid.) 

 

 

3.3 Rollteori  

Med hjälp av socialpsykologiska teorier kan vi förklara förhållandet mellan individ och 

samhälle. Det vill säga att med hjälp av socialpsykologi kan vi förstå och förklara hur 

individers känslor, tankar och beteenden samspelar med det omgivande samhället. Vill vi 

förstå samspelet mellan individer och dess omgivning behöver vi förstå hur roller blir till, hur 

normer påverkar våra beteenden och hur vi kommunicerar beroende på olika 

samhällsförhållanden (Angelöw, Jonsson och Stier, 2015:15) Med hjälp av rollteorin vill vi 
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skapa en förståelse för vilka roller en anhörigvårdare befinner sig i. Rollteorin kan förklara 

hur anhörigvårdaren i samspel med sin omgivning skapar sin roll. 

 

Angelöw, Jonsson och Stier (2015:47) beskriver att en roll innebär det som en person gör i en 

speciell position i en samhällsstruktur när personen använder sig av de rättigheter och 

skyldigheter som hör samman med detta. Angelöw, Jonsson och Stier (2015:48) skriver 

vidare att det även finns olika typer av roller, tillskrivna roller, som människor får utan att 

kunna påverka dem, och förvärvade roller, som människor tar initiativ till att få.  

 

Vidare skriver Angelöw, Jonsson och Stier (2015:48-49) att det finns förväntningar på 

passande beteende som ställs på människor utifrån samhället och omgivningen, beroende på 

livssituation, som människor tar till sig och gör till förväntningar på sig själva. Detta kallas 

rollförväntningar. Dessa roller är ständigt föränderliga. Människor värderas utifrån hur väl de 

lever upp till de förväntningar som finns och det finns olika mycket förväntningar på olika 

roller. Människor kan också uppleva rollkonflikter eller rollförluster. Angelöw, Jonsson och 

Stier (2015:50-52) beskriver rollkonflikter som att personen i en och samma position möter 

olika förväntningar om vad som är korrekt rollbeteende, eller att personen har flera olika 

positioner samtidigt och det då finns motstridiga förväntningar. Konflikten kan resultera i en 

försämrad hälsa. Rollförlust kan istället inträffa när en roll försvinner helt. En rollförlust kan 

ge en känsla av misslyckande, samt maktlöshet då kontrollen över situationen försvinner.  
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4. Metod  

I kapitlet nedan presenteras val av metod till datainsamlingen och analysen av materialet. 

Tillvägagångssätt och urval presenteras längre ner. Ett kapitel handlar om våra etiska 

dilemman som vi stött på och hur vi har tänkt kring dem. Studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet diskuteras sedan och till sist beskrivs vår interna arbetsfördelning.  

 

 

4.1 Metodval  

I uppsatsen används kvalitativa intervjuer med sju olika anhörigvårdare som metod för att få 

kunskap om hur det kommunala anhörigstödet kan fungera hälsofrämjande för 

anhörigvårdarna. Avsikten är att erhålla personliga erfarenheter och tankar från 

anhörigvårdarna vilket gör intervjuer med anhörigvårdare mest lämplig. Lundman & Hällgren 

(2008:160-161) menar att inom kvalitativ forskning ligger sanningen i betraktarens ögon, 

världen är komplex och kontextbunden. Målet med kvalitativ forskning är att få kunskap om 

mänskliga fenomen som erfarenheter, uppfattningar, upplevelser eller förväntningar (ibid), 

vilket vi får fram genom intervjuer.  

 

Lundman & Hällgren (2008:160-161) menar att det är lättare att hålla sig distanserad till 

intervjupersonerna med en strukturerad intervju. Om alla intervjupersoner får samma frågor i 

samma ordning minskar risken att bli för personlig. Trost (2014:53-54) menar istället att om 

strävan är att förstå hur andra tänker, känner eller handlar i förhållande till hur individen ser 

på saker kan intervjuguiden vara ett sätt att guida intervjupersonen till att besvara syftet. 

Däremot behöver inte frågorna nödvändigtvis följa en viss ordning, utan anpassas till samtalet 

och intervjupersonen. (ibid.) Det resulterade i att semistrukturerade intervjuer kändes mest 

lämpligt. Det vill säga att formen blev att utgå från en intervjuguide med förbestämda frågor 

men som formas olika beroende på intervjupersonen och samtalet. Följdfrågor tillkom och 

vissa frågor föll bort på grund av att respondenten redan svarat på det utan att ha fått frågan 

ställd. Respondenterna lever i skilda kontexter och människor talar på skilda sätt, vilket 

innebär att vi fann det mest lämpligt att anpassa frågorna till situationen. Som Bryman 

(2011:413) skriver är det viktigt att ge tillfälle för intervjupersonerna att dela med sig av sina 

egna kunskaper vilket den får om intervjun formas efter intervjupersonen. (ibid) Tack vare att 

vi kunde anpassa intervjun så mycket beroende på respondenten samt ställa spontana 

följdfrågor blev det djupare diskussioner om vissa ämnen som vi ansåg intressanta.  
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Den metodologiska ansatsen kan vara antingen induktiv eller deduktiv. Vid en deduktiv 

analys utgår studien från en förbestämd teori eller metod. Vid en induktiv ansats har 

författarna istället ingen förbestämd mall (Lundman & Hellgren, 2008:160). I studien 

analyserade vi materialet med en deduktiv anats då teorier och metoden var förbestämda. 

Syftet med studien var att belysa hälsoaspekter, därför kändes det relevant att utgå från 

förbestämda teorier som lyfter fram dessa aspekter i resultatet. 

 

Vi är medvetna om att vår förförståelse kan ha påverkan på studien i form av vilka frågor vi 

ställer under intervjun och hur vi sedan tolkar empirin. Vår förförståelse för detta ämne är 

dock inte så stor så vi har inte så mycket tankar om hur det kan vara att vara anhörigvårdare 

och inte heller hur anhörigstödet verkar för anhörigvårdarna. Vi har däremot läst en hel del 

tidigare forskning kring ämnet som kan påverka oss. Westlund (2015:80) menar att 

förförståelsen i en intervju kan medföra att intervjuaren ger förklaringar och konkreta 

exempel utifrån sin egen förförståelse om ämnet. Det kan påverka intervjupersonernas svar 

och få intervjupersonen att tänka i andra banor som den inte annars hade gjort. (ibid) Detta är 

en stor nackdel men vi var medvetna om det innan och därför försökte vi verkligen tänka oss 

för under intervjuns gång vad vi sa och även när analysen gjordes av resultatet.  

 

För att lättast kunna få svar på syftet tematiserade och kategoriserade vi materialet för att få 

en helhetssyn, vilket också underlättar för analysen. Först tematiserade och kategoriserade vi 

utifrån vår intervjuguide och sedan uppmärksammade vi olika återkommande ämnen som 

blev teman. Lundman & Hällgren (2008:160-161) skriver att analysen av datainsamlingen bör 

ses ur sitt sammanhang och med hänsyn till intervjupersonernas livsvillkor. (ibid.) Vi utgår 

därför från en kvalitativ innehållsanalys för att analysera datamaterialet. Lundman & Hällgren 

(2008:162) beskriver att kvalitativ innehållsanalys har fokus på att belysa olika teman genom 

att söka efter likheter och skillnader i berättelser eller texter. Det är viktigt att ta hänsyn till 

två olika aspekter inom kvalitativ innehållsanalys. Först och främst vilket sammanhang 

studien genomförs i men också att tolkning av texter inte kan ses fri från sitt sammanhang 

utan det som händer innan och efter måste också förstås. Dessa aspekter kallas kontext. (ibid) 

Vi har försökt ta reda på en hel del bakgrundsfakta om intervjupersonerna under intervjun och 

vi har även frågat om deras tankar om framtiden för att få en bredare bild och för att svaren 

ska kunna förstås på ett djupare plan.  
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Trots att det finns en del nackdelar med att göra intervjuer samt att det är en hel del saker vi 

måste vara noggranna med så anser vi att det finns många fördelar med intervjuer för att 

uppfylla syftet och besvara våra frågeställningar. Intervjuer ger utrymme för att få personliga 

erfarenheter vilket är precis det vi är ute efter. Med semistrukturerade intervjuer öppnar det 

också upp för djupa diskussioner genom spontana följdfrågor. Vi kunde anpassa intervjun 

efter respondenten för att få fram viktigaste och för att den personen skulle känna sig trygg 

och bekväm i situationen.  

 

 

4.2 Tillvägagångssätt och urval 

Ursprungliga tanken var att ta del av åtta anhörigvårdares upplevelse av det kommunala 

anhörigstödet. Vi valde att intervjua åtta personer då vi är begränsade i tid och omfång i 

denna uppsats men vi utgick även från Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2011:44) 

resonemang om att det minst krävs sex intervjuer för att resultatet inte ska vara personbundet 

samt att det ska vara tillförlitligt. (ibid.) Till slut blev det sju intervjuer med anhörigvårdare 

eftersom den åttonde respondenten ställde in intervjun i slutskedet av den tid vi hade planerat 

för att samla in materialet. Vi sökte heller inte efter någon ny respondent eftersom vi kände 

under intervjuerna att personerna pratade om liknande saker och därmed upplevde vi mättnad 

i de svar vi fått. Genom att kontakta fem anhörigcentrum i fem olika kommuner hoppades vi 

kunna få hjälp med att komma i kontakt med anhörigvårdare som ville ställa upp på 

intervjuer. Vi vill kontaktade flera kommuner för att öka chansen att få tag på respondenter.  

 

Vi förklarade kortfattat syftet med uppsatsen för anhörigstödjarna på anhörigcentret. Därefter 

bad vi dem dela ut ett informationsbrev till anhörigvårdare, där syftet kortfattat beskrevs samt 

information om hur det skulle gå till och deras rättigheter i deltagandet (se bilaga 1). I brevet 

fanns också kontaktuppgifter till oss. Tanken var att anhörigvårdarna skulle få kontakta oss 

vid intresse så att de inte skulle känna sig tvungna att ställa upp. På anhörigcentren fanns även 

en möjlighet för anhörigvårdarna att lämna sina kontaktuppgifter till oss ifall det kändes bättre 

att bli kontaktade av oss. Det resulterade i att vi fick intervjupersoner ifrån två olika 

kommuner.  

 

Deltagarna var alla kvinnor vilket vi inte begränsat oss till utan så blev utfallet när vi blivit 

kontaktade eller kontaktat de åtta första intresserade anhörigvårdarna. Vi har heller inte lagt 



Maria Grääs & Zara Andersson  

2SA47E   

22 

 

någon vikt vid om anhörigvårdarna är anställda av kommunen eller inte. Stödet från 

kommunen behöver vara hälsofrämjande både för de anställda och de som inte är anställda 

och därför är det inte relevant för oss att ta hänsyn till det.  

 

Vart intervjuerna skulle hållas lät vi anhörigvårdarna bestämma. Vi hade anhörigcentret som 

förslag om de inte visste någon plats men ville de vara hemma hos dem själva gick vi med på 

det. Huvudsaken var att anhörigvårdarna kände sig bekväma med situationen. Vi talade om 

för intervjupersonerna innan intervjun att det var frivilligt för dem att delta samt att det var 

okej att avbryta när som helst eller inte svara på någon fråga om det kändes obekvämt. Vi 

frågade också om det var okej att vi spelade in intervjun för att kunna komma ihåg allt korrekt 

samt för att det inte skulle ske några missförstånd. Våra tankar kan stärkas med Eriksson-

Zetterquist och Ahrnes (2015:50) resonemang kring vikten av att spela in en intervju.  Först 

ska intervjupersonen alltid bli tillfrågad om tillåtelse innan intervjun startar, samt att syftet 

förklaras, sedan är det en god idé att anteckna under tiden för att fånga upp centrala aspekter 

och miljön (ibid). Vi försökte att transkribera intervjuerna så fort som möjligt efteråt och vi 

delade upp det arbetet. Vi kodade även intervjupersonerna så att personerna är anonyma. 

Sedan lästes transkriberingarna igenom noga innan vi började sammanställa ett resultat. 

Transkriberingarna fick läsas noga många gånger så vi succesivt kunde sålla bort irrelevant 

information eller citat. Vi använde oss här av kvalitativ innehållsanalys, som tidigare 

beskrivits. När resultatet var klart började vi analysera materialet med hjälp av våra valda 

teorier och även av vår tidigare forskning. Till sist skrev vi en slutdiskussion där vårt resultat 

diskuteras.  

 

 

4.3 Etiska dilemman 

För att hålla en hög kvalité på uppsatsen ska den bygga på de fyra grundkraven från de etiska 

principerna från humanist och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002: 6). I 

syfte att uppnå informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet kom ett informationsbrev med etiska aspekter skickas ut till respondenterna 

innan intervjuerna. Innehållet i brevet lästes upp före intervjuerna i försäkran om att 

respondenterna fått ta del av informationen. (ibid.) Informationsbrevet byggde på syftet med 

uppsatsen samt information om sekretess och hur respondenterna när som helst fick avbryta 
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sin medverkan eftersom det är frivilligt (se bilaga 1). Det lämnades även ut kontaktuppgifter 

till oss så att respondenten kan ta kontakt i efterhand.  

 

Efter ett godkännande från anhörigvårdarna spelades intervjuerna in. Inspelningen gjordes i 

syfte att i efterhand kunna transkribera och analysera alla intervjuer. Det var en säkerhet att få 

spela in intervjuerna då vi visste att vi fick med alla viktiga delar och inget kunde uppfattas på 

fel sätt på grund av att vi inte kom ihåg vad personen sagt. Till sist, för att upprätthålla en god 

kvalité och skydda respondenten utifrån Vetenskapsrådet (2002:6-14), kodades intervjuerna 

på en låst dator och har inte använts till något annat syfte än denna uppsats. Ljudfiler samt 

information om respondenter kommer att raderas efter publicerad uppsats. (ibid.) 

 

Inför vår uppsats diskuterade vi mycket om det är etiskt fel att intervjua anhörigvårdare då de 

befinner sig i en gråzon gällande att vara brukare eller inte. Vi frågades oss om 

anhörigvårdare är i en beroendeställning till anhörigcentret eller inte och om det därav är fel 

att kontakta anhörigcentrum i kommunerna för att komma i kontakt med respondenter. Det 

var svårt att säkerställa att anhörigvårdarna inte skulle känna sig tvingade att delta om det var 

anhörigcentren som skulle samla in frivilliga. Vi bestämde oss för att vi ändå ville intervjua 

anhörigvårdare för att just få deras syn på anhörigstödet och därmed försökte vi hitta en bra 

väg att gå tillväga för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt och förstå att det är 

frivilligt att delta. Lösningen blev att vi kontaktade anhörigcentrum om information kring 

studien som de sedan vidarebefordrade till anhörigvårdare via brev vi skickade. Tillsammans 

med informationen skickades kontaktuppgifter till oss med så att anhörigvårdarna själva 

kunde kontakta oss vid intresse att delta. På så vis behövde inte anhörigvårdarna känna sig 

tvingade att delta och anhörigcentret hade heller inte att göra med om anhörigvårdarna deltog 

eller inte. Dock fanns möjligheten för dem som ville delta att de kunde kontakta 

anhörigstödjarna på centret som i sin tur sa till oss så vi kunde kontakta dem.  

 

Ett annat etiskt dilemma var huruvida vi skulle hantera eventuella känslor som kunde dyka 

upp under intervjuerna. Det var svårt att tänka sig innan vilka frågor som kunde vara känsliga 

ämnen för de olika anhörigvårdarna. Vi såg till att informera anhörigvårdarna att de när som 

helst får avbryta under intervjun om de tyckte att någon fråga blev jobbig att svara på eller om 

de kände sig obekväma. Vi frågade även respondenterna om de hade någon eller några 

personer att prata med efter intervjun ifall jobbiga känslor skulle blossa upp i efterhand. Vi 
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lämnade även kontaktuppgifter till oss ifall det var något vi kunde vara behjälpliga med 

efteråt.  

 

Inför intervjuerna funderade vi också mycket kring var intervjuerna skulle äga rum. Vi ville 

inte få personen att känna sig tvingad till att bjuda hem oss till sitt hem men vi ville ändå inte 

bestämma en plats som personen kanske kände sig obekväm på. Vi ville heller inte vara på en 

offentlig plats, så som ett fik, eftersom vi då inte skulle kunna prata i lugn och ro samt att 

information skulle kunna läcka ut till obehöriga. Vi bestämde oss för att fråga 

anhörigvårdarna var de vill träffas för att se vad deras spontana reaktion är utan att vi förslår 

något. Då kan de få välja fritt utifrån vad de anser vara det bästa och om de själva inte har 

något förslag kan vi erbjuda att vara på anhörigcentret som finns i kommunen. Där har de 

kanske varit tidigare på anhörigträffar eller liknande eller också kan vi i alla fall försäkra dem 

om att det är en ostörd plats där ingen lyssnar. Det kan också ge dem en känsla av trygghet 

eftersom vi aldrig varit där tidigare och då kan de känna att de är på samma nivå som oss och 

inte i ett underläge.  

 

Att formulera sig rätt om anhörigvårdarna var också ett etiskt dilemma vi hade innan vi 

började skriva resultatet. Vi ville hitta en balans där vi både kunde beskriva lite om 

personerna så att läsaren ska få en uppfattning om hur de är och vad de har för erfarenheter 

men heller inte vara för detaljerade så att det går att lista ut vem personen är trots kodning. 

Eftersom anhörigvårdarna också befinner sig i en delvis utsatt position är det också viktigt att 

tänka på språket och hur de framställs. Språket kan förstärka deras utsatta situation om vi 

uttrycker oss fel.  

 

 

4.4 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet  

Syftet i uppsatsen bör vara tydligt formulerat och metoderna som används ska förklaras och 

kunna besvara syftet. Materialet ska kritiskt analyseras och de argument som framförs ska 

vara relevanta inför resonemangen och slutsatsen. För att säkerställa en god kvalitet ska 

uppsatsen genomgående vara strukturerad, tydlig och organiserad. Ett annat sätt att försäkra 

sig om en god kvalitet är att vara kreativ och nyskapande. Att uppfylla alla dessa punkter är 

inget krav men det kan vara en bra utgångspunkt i syfte att kvalitetssäkra och göra uppsatsen 

tillförlitlig. (Vetenskapsrådet, 2011:40) Vi kan inte säkerställa att vi når upp till den bästa 
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nivån på alla punkter, men som nämnts ovan har det varit en utgångspunkt för oss att arbeta 

strukturerat och organiserat. Då saker inte gått som planerat har vi redovisat det i uppsatsen så 

att läsaren ska kunna följa med i resonemangen och därefter skapa sig en egen känsla av 

tillförlitligheten. Vi har också valt en metod som vi anser kan besvara vårt syfte samt 

frågeställningar på ett bra sätt, samt att vi har försökt vara kritiska och framföra relevanta 

resonemang i både analys och slutdiskussion.  

 

Bryman (2011:351-352) diskuterar att det kan vara svårt att mäta validiteten i en kvalitativ 

undersökning, jämfört med en kvantitativ undersökning. Till exempel kan det vara svårt att 

göra en extern reliabilitet på en kvalitativ undersökning. Det vill säga i hur hög grad en 

undersökning kan göras om, eftersom det inte går att behålla sociala miljöer och betingelser 

likadana till nästa gång undersökningen skulle genomföras. Däremot kan den som tänkt göra 

om undersökningen gå in i liknande sociala situationer för att få en jämförbar studie (ibid.). I 

syfte att försöka öka relevansen har samhällskontexten och intervjusituationerna beskrivits så 

gott som möjligt. Vidare har förarbetet, intervjuerna, tematiseringen och analysen av 

materialet gjorts tillsammans. Tanken var att utföra arbetsuppgifterna tillsammans så att vi 

ständigt kunde diskutera uppsatsens trovärdighet i varje avsnitt. 

 

Tillförlitligheten, eller pålitligheten som det också kan kallas, säkerställs genom att inta en 

granskande position. Författaren bör redovisa alla steg i forskningsprocessen, det vill säga 

alltifrån problembakgrunden, urval och så vidare och därefter är tanken att låta en kollega 

granska processen för att öka pålitligheten. Dock är det väldigt tidskrävande att låta en 

kollega läsa igenom allt material (Bryman, 2011:355). Då tiden för denna uppsats är 

begränsad har vi valt att inte lämna ut materialet eller utkast till kollegor/vänner för 

granskning. Vår empiri utgår också endast från sju respondenter vilket gör att studien kan ha 

en låg generaliserbarhet. Det innebär att studien endast kan stå bakom just dessa 

intervjupersoners erfarenheter och åsikter, inte andra som är i liknande situation (Bryman, 

2011:163). Studiens tillförlitlighet kan dock öka genom de valda teoretiska utgångspunkterna 

som analysen byggs på. (ibid.) 
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4.5 Intern arbetsfördelning   

Överlag har det mesta av arbetet utförts tillsammans och vi har delat på ansvaret. Tidigare 

forskning letade vi på varsitt håll men vi sammanställde det tillsammans för att få en bra 

helhet. Under intervjuerna delade vi på ansvaret till en början så att en hade huvudansvar för 

frågorna och en hade huvudansvar för att anteckna och återkoppla till intressanta resonemang. 

Efter några intervjuer kände vi oss mer bekväma med situationen, blev mer säkra på vår 

intervjumanual och kände oss mer sammansvetsade och därför blev det naturligt att båda hade 

lika mycket ansvar över att både ställa frågor och att återkoppla. Transkriberingen delades 

upp så vi gjorde lika mycket var. Hade vi gjort en intervju transkriberade vi halva var men 

hade vi gjort två intervjuer på samma dag så transkriberade vi varsin. Båda läste sedan 

igenom alla transkriberingar och resultatet sammanställdes tillsammans. Även analysen 

gjordes tillsammans då det blev mycket diskussioner och det kändes skönt att ha ett bollplank. 

Teorierna skrevs enskilt men diskuterades och bearbetades tillsammans efteråt. Vårt upplägg 

har fungerat bra då båda har känt att vi har fått stöttning av varandra i allt som behövs.    
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5. 5. Resultat och Analys 

Resultatet bygger på intervjuer med sju kvinnliga anhörigvårdare, två stycken är änkor och 

resterande är antingen maka eller sambo med den äldre som vårdas. Anhörigvårdarna som 

intervjuats lever i skilda situationer där den äldre antingen har somatiska sjukdomar, det vill 

säga kroppsliga sjukdomar, eller psykiska sjukdomar, så som demens, stroke eller Parkinson. 

Det skiljer sig även i hur länge den anhörige har vårdat den äldre, allt ifrån 2 år till 27 år. Vi 

har delat upp resultatet i kategorierna olika upplevelser av att vara anhörigvårdare och kan 

anhörigstödet fungera hälsofrämjande? där vi har tematiserat intervjupersonernas svar och 

försökt besvara hur anhörigvårdarna upplever sin roll, samt om kommunens anhörigstöd kan 

fungera hälsofrämjande. Vi har tolkat och analyserat materialet med hjälp av de valda 

teorierna.  

 

 

5.1. Olika upplevelser av att vara anhörigvårdare  

5.1.1. Vårdarrollen – ett ansvar av fri vilja eller förpliktelse?  

För alla deltagare kändes det naturligt att ta på sig rollen att vårda den äldre. 

Intervjupersonerna blev succesivt vårdare och för två personer blev vårdarrollen betungande 

med tiden och det kändes inte lika självklart att vara anhörigvårdare längre. En kvinna 

upplevde att ingen tog hänsyn till hennes vilja om att vårda. För resten av kvinnorna kändes 

det fortfarande självklart att vårda den äldre i hemmet, även änkorna kände en självklarhet 

fram till slutet. Det handlade för majoriteten om deras sjuka partner vilket medförde två 

aspekter av självklarhet. För det första fanns det en tanke om att deras partner hade gjort 

samma sak i en omvänd situation. Man är ju gift och det ligger ju lite i det där att man tar 

hand om varandra i både mot- och medvind. (Intervjuperson G). För det andra kunde en 

aspekt av självklarheten handla om en förpliktelse till den äldre. Ja jag skulle aldrig, jag har 

aldrig haft en tanke på att jag skulle svika eller inte orka mer (Intervjuperson D). 

Anhörigvårdaren pratar om att inte vilja svika den äldre, att det då inte enbart handlar om en 

egen vilja.  

 

Angelöw, Jonsson och Stier (2015:48) skriver att det finns å ena sidan tillskrivna roller, vilket 

individen får utan att kunna påverka dem, å andra sidan förvärvade roller, vilket individen 

själv tar initiativ till att tillskriva sig. (ibid) Rollen som anhörigvårdare kan vara tillskriven 

eftersom personerna inte kan påverka situationen att den äldre blir sjuk och behöver stöttning. 
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Likt Erlingssons (2012) resonemang om att det finns både positiva och negativa upplevelser 

av att vara anhörigvårdare kan detta vara ett exempel på hur rollen upplevs negativt. (ibid.) 

Vissa intervjupersoner kände sig förbisedda eftersom ingen lyssnade till ifall de fortfarande 

ville vårda sin närstående, men de kände att de inte hade något annat val än att fortsätta. Det 

kan då också handla om den tredje slags rollen som anhörigvårdare som Erlingsson (2012) tar 

upp där personen till en början glider in i rollen eftersom det känns naturligt men att det efter 

ett tag blir övermäktigt och personen känner sig isolerad (ibid.).  Det visar sig att de kvinnor 

som inte känner sig sedda i rollen som anhörigvårdare inte trivs. Utifrån en hälsoaspekt kan 

det medföra en låg känsla av meningsfullhet som i sin tur riskerar att leda till en sämre hälsa. 

Då Antonovsky (1987:130) menar att vid vissa situationer där individen inte har varit delaktig 

i besluten utan andra har valt uppgiften åt hen kan individen reduceras till ett objekt och hen 

kan känna sig berövad på sin mening i arbetet eller i relationen. Det avgörande för att 

individen i detta fall ska känna en meningsfullhet är att få vara delaktig i besluten och få vara 

med i planeringen (Antonovsky 1987:130). Detta kan förklara varför vissa av anhörigvårdarna 

inte trivs med sin roll som anhörigvårdare.  

 

Antonovsky (1987:152-153) skriver vidare om att en känsla av meningsfullhet ligger i om 

individen känner glädje och stolthet i det den gör, oavsett om personen har valt det själv eller 

inte. Finns det känsla av glädje och stolthet i arbetet personen utför så känner personen att den 

vill fortsätta med det. Det som skapar denna glädje och stolthet är bland annat 

självförverkligande, men ännu viktigare är de signaler som samhället skickar ut. De resurser 

som skickas ut genom samhället till anhörigvårdarna bekräftar arbetet individerna gör och det 

är det som kan ge stolthet och glädje i arbetet. Om sedan kriterierna blir uppfyllda för vad en 

enskild individ ser som rättvist i utförandet av arbetet kan stoltheten och glädjen ytterligare 

förstärkas och personen känner ännu mer att den vill fortsätta med utförandet. (ibid) De 

resurser som anhörigstödet ger till anhörigvårdarna har alltså betydelse för om 

anhörigvårdarna vill fortsätta med det arbete de utför och om de känner glädje och stolthet i 

det de gör. Genom att stödet finns bekräftar samhället det arbete anhörigvårdarna lägger ner 

och visar att det är viktigt det anhörigvårdarna gör. De anhörigvårdare som känner det 

självklart att fortsätta vara anhörigvårdare kan känna stolthet och glädje utifrån resurserna 

från samhället, vilket kan göra att de känner en stark känsla av meningsfullhet. En tänkbar 

anledning till varför några anhörigvårdare inte känner att de vill fortsätta vara anhörigvårdare 

kan vara att deras meningsfullhet är låg. Deras kriterier för vad de anser vara rättvist i sitt 

utförande av arbetet stämmer möjligtvis inte överens med samhällets.  



Maria Grääs & Zara Andersson  

2SA47E   

29 

 

  

5.1.2. Att hitta en balans mellan rollerna  

Vårdarrollen var en självklarhet för de flesta intervjupersoner, men trots det kunde rollen som 

vårdare ta överhand. Två personer önskade vara mer fru och mindre vårdare. Som 

anhörigvårdare brottas man inte bara mellan vårdarrollen och rollen som sambo/fru, utan 

andra roller som språkrör, tolk eller mamma var några som togs upp. Det var skilda 

upplevelser gällande att kunna släppa vårdarrollen och hitta en balans mellan de olika 

rollerna. En del hade inga problem med att till exempel vara enbart fru vid besök på 

avlastningsboenden. Andra hade svårt att gå ur vårdarrollen, och ville exempelvis gärna 

hjälpa till om hemtjänst var hemma för att avlasta anhörigvårdaren. Materialet visar även att 

vårdarrollen utvecklades succesivt med mer och mer ansvar under tidens gång. En 

anhörigvårdare tar upp att hon anser att det är svårare att ha vårdarrollen med en anhörig än i 

hennes arbete eftersom det är mer känslor inblandade.  Detta kallar Angelöw, Jonsson och 

Stier (2015:50-52) för rollkonflikter. Anhörigvårdarna upplever motstridiga förväntningar 

eftersom det är olika roller som bidrar med olika förväntningar och detta kan leda till negativa 

hälsoeffekter för anhörigvårdarna. (ibid.) Det kan vara svårt för anhörigvårdarna att veta när 

de behöver vara exempelvis fru eller vårdare. Omgivningen ger olika signaler på vilken roll 

anhörigvårdarna ska inta. För att minska risken för rollkonflikter och där med förhindra 

ohälsa är det nödvändigt att identifiera anhörigvårdarens roller. Att se vad i omgivningen som 

skapar konflikten. Materialet visar motstridiga resultat, det finns dem som har svårt att hålla 

isär sina roller medan andra kan släppa de olika rollerna. Det kan bero på att varje individs 

situation är unik och deras sociala omgivning skiljer sig från andras. Det vi kan konstatera är 

att inom vårdarrollen brottas anhörigvårdare generellt med flera roller som genom att 

synliggöras kan skapa en förståelse för hur anhörigvårdares situation ser ut och vad de kan 

behöva stöttning i för att må bra. 

 

 

5.2 Kan anhörigstödet fungera hälsofrämjande för anhörigvårdarna? 

5.2.1. Hälsan i behåll för att orka vårda den äldre  

Tre anhörigvårdare ansåg att de själva behövde må bra och vara friska för att orka vårda sin 

äldre. Om de själva hade hälsan i behåll kunde de lösa det mesta så att vardagen flöt på. 

Hälsan är ju a och o i det här fallet, för att man ska orka. (intervjuperson D). Tre andra 

anhörigvårdare uttrycker inte direkt att deras egen hälsa är bland det viktigaste men resonerar 
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kring ämnet. De hade egna krämpor som påverkade vårdandet av den äldre. En kvinna hade 

svårt att sova på grund av smärtor vilket hon upplevde påverkade hennes humör och 

vårdandet av den äldre. En annan kvinna nämner att hon själv har mycket krämpor och hon 

får ont i flera dagar när hon har hjälpt den äldre i duschen. Hon har också under tiden som 

anhörigvårdare fått utmattningssyndrom, visserligen behöver det inte enbart bero på 

vårdandet men hon trodde att det kunde vara en bidragande faktor. Erlingsson (2012) menar 

att rollen som anhörigvårdare kan leda till bland annat utmattningsdepression om rollen är för 

betungande (ibid.). En tredje kvinna mådde bra psykiskt men hade ont i ena höften som hon 

trodde berodde på de lyft hon gör varje dag för att få sin man upp ur och ner i sängen.  

 

Detta går att koppla till det Antonovsky (1987:154-155) skriver om att upplevelsen av balans 

med belastning är avgörande för känslan av hanterbarhet. Överbelastning är ett stort problem 

som beror på upplevelsen av resurser. Ofta återkommande eller kronisk överbelastning som 

gör att personen inte får tillräckligt med återhämtning och vila drabbar känslan av 

hanterbarhet negativt. Det som istället stärker känslan av hanterbarhet är arbetsuppgifter 

utefter individens förmåga som ger goda resurser och som skapar både tillfällig 

överbelastning men även tid för att ladda batterierna. (ibid) Det visas tydligt här att de 

anhörigvårdare som har hälsan i behåll och en balans i belastningen orkar vårda sin äldre och 

känner därmed en hanterbarhet. Det är därmed viktigt att anhörigstödet kan finnas till och ge 

anhörigvårdarna en bra balans i belastningen så att alla kan känna en känsla av hanterbarhet. 

Detta är ett exempel på hur anhörigstödet skulle kunna vara mer hälsofrämjande för alla 

anhörigvårdare. För anhörigvårdaren som fick utmattningssyndrom står det klart att hon varit 

överbelastad alldeles för mycket och upplever därför inte någon hanterbarhet. Det går också 

att sammankoppla med att hon var en utav dem som inte ville fortsätta vara anhörigvårdare.  

 

Det står klart att anhörigvårdarna själva behöver en god hälsa för att de ska må bra i vårdandet 

med den äldre. Nedan presenteras vad anhörigvårdarna behöver för att ha en god hälsa samt 

hur anhörigstödet kan fungera hälsofrämjande.  

 

 

5.2.2. Vikten av att få prata med någon  

Fem av kvinnorna uttrycker att det är viktigt att de har någon att prata med som är i liknande 

situation och som förstår vad man går igenom. Resterande två anhörigvårdare uttryckte också 

vikten av att få prata med någon men la ingen vikt vid att den man pratar med måste vara i 
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samma situation.  Anhörigträffar är en plattform där anhörigvårdare kan träffa andra i 

liknande situation. Uppfattningen är att anhörigträffarna ser relativt lika ut i de båda 

kommuner som vi samlat in material i. Kortfattat är det en grupp anhörigvårdare som träffas 

en gång i månaden, fikar och pratar om allt möjligt.  

 

Två av kvinnorna uppgav att anhörigträffarna inte gav dem det stöd de behövde utan de vände 

sig hellre till familj och vänner när de behövde prata. Exempelvis var det en kvinna som 

ansåg att hon var mycket yngre än alla andra på anhörigträffarna och att det var anledningen 

till att hon inte kände samhörighet på anhörigträffarna. En anhörigvårdare uppgav att hon inte 

hade fått någon information om anhörigträffarna och hade därför inte testat på det. En annan 

kvinna fann trygghet i att hon som änka i hennes kommun fick ha kvar kontakten med 

anhörigstödjarna även efter den närståendes död.  

 

De anhörigvårdare som fann stöd i anhörigträffarna på kommunen uppskattade både den 

faktorn att det var tystnadsplikt och de kunde få bolla sina tankar med någon som förstod vad 

de går igenom. Sedan fanns det de som tyckte det var skönt att få träffas och prata om väder 

och vind för att få släppa allt som hade med vårdarrollen att göra. I vilket fall så var det en 

resurs som hjälpte anhörigvårdarna at hantera situationen. Antonovsky (1987:42) menar att 

om någon har en individ i sin närhet som man har förtroende för så kan det vara en resurs som 

hjälper till att hantera jobbiga situationer (ibid.).  

 

Tre av kvinnorna tog upp att de kunde finna stöd i att träffa eller ha kontakt med 

anhörigstödjarna på anhörigcentret. De ansåg att det var skönt att kunna ringa eller maila 

anhörigstödjarna om det var något de undrade över eller om de behövde prata, men även att 

de kunde komma hem till dem ibland på ett hembesök. En av dessa tre pekade även på att det 

var bra att anhörigstödjarna var så snabba på att svara och höra av sig vid frågor. Antonovsky 

(1987:42) beskriver att om en individ har en hög känsla av hanterbarhet kan individen se på 

saker som om de går att lösa. Det går att hantera dem och individen ser sig inte som ett offer 

(ibid.). Anhörigträffarna kunde även ge anhörigvårdarna perspektiv på deras situation. Genom 

att lyssna på andras historier och lösningar fick de tips på hur de skulle hantera sina egna 

problem.  

 

Anhörigvårdarna fann trygghet i att ha någon att prata med. För att anhörigstödet i 

kommunerna ska kunna öka anhörigvårdares hanterbarhet, som i sin tur leder till en hög grad 
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av KASAM och en bättre hälsa, kan det vara viktigt att skapa ett förtroende och platser där 

anhörigvårdarna får prata. För flera av anhörigvårdarna fanns ett förtroende till 

anhörigstödjarna eller till en annan individ som de träffat via anhörigstödets grupper, men för 

en del saknades resurser i kommunens stöd som ledde till att anhörigvårdare fick finna stöd på 

annat sätt. Risken är att en anhörigvårdare inte har de resurser som den behöver för att hantera 

situationen, vilket gör att de kan få en låg känsla av sammanhang. För att anhörigstödet ska 

vara hälsofrämjande för alla så behövs det fler olika typer av anhörigträffar. Exempel skulle 

kunna vara olika åldersindelade grupper där personerna är i mer liknande situationer i livet. 

Vissa anhörigvårdare arbetar och har barn som bor hemma, medan andra är pensionärer och 

därmed kan det vara svårt att identifiera sig i varandras liv. En del av anhörigvårdarna hade 

inte ett behov av att delta i träffar via anhörigstödet utan flera anhörigvårdare hade vänner 

eller familj som de hellre pratade med. Genom att erbjuda andra stöd eller lösningar som 

underlättar anhörigvårdares möjligheter till att behålla dessa relationer kan anhörigstödet 

indirekt vara ett stöd för samtal. Payne (2015:240) menar att problem kan lösas om man ser 

på individers resurser, deras relationer och genom att hjälpa till på sätt som utvecklar och 

behåller sociala nätverk. 

 

 

5.2.3. Trygghet möjliggör en god hälsa 

I resultatet fann vi två aspekter av trygghet som påverkar anhörigvårdare. För det första visar 

resultatet att huruvida den närstående mår bra eller inte kommer att påverka anhörigvårdaren. 

Det fanns anhörigvårdare som inte tog emot avlösning för att deras män inte kände sig 

bekväma med den hjälpen och ansåg att hjälpen inte behövdes. Då fick anhörigvårdarna 

istället ta hjälp av familjemedlemmar. Med andra ord visar det sig även att anhörigvårdares 

mottagande av stöd påverkas av den äldre som vårdas. Det är viktigare att den äldre känner 

sig trygg än att anhörigvårdaren ska få avlastning. Dessa resonemang stämmer överens med 

det Mossberg Sand (2000) skriver om att stödet egentligen är till för att anhörigvårdaren ska 

bli befriad från vårdandet och kunna slappna av, men personen kan inte finna ro fören den 

äldre är nöjd med insatsen och känner att det är meningsfullt. (ibid.) Genom att rikta fokus på 

den närstående och skapa en trygg miljö för denne kan det medföra en trygghet till 

anhörigvårdaren. Enligt Payne (2015:270-271) riktas då fokus från individen till andra 

familjemedlemmar och genom att lösa ett problem där kan det medföra ett stöd i en annan 

aspekt av livet (ibid.). Att se situationen i en helhet öppnar upp för olika lösningar.  
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För det andra framkom det att trygghet för anhörigvårdaren även handlar om ett förtroende till 

personal från omsorgen. Hemtjänst är en insats som är riktad mot den äldre där personen får 

hjälp eller stöttning med olika saker i sin vardag. Det kan vara allt från att komma upp på 

morgonen och få i sig frukost till att komma ut på en promenad. Hemtjänstens insatser blir 

dock ett stöd för anhörigvårdarna också eftersom de kan slappna av och lämna över ansvaret 

till någon annan för en stund. Två av intervjupersonerna hade hjälp från hemtjänsten. I början 

ansåg de att det var svårt att släppa in personal från hemtjänsten i hemmet. Andra 

anhörigvårdare hade hemtjänst ibland som stödinsats för avlösning istället och där fanns det 

också anhörigvårdare som tyckte det var jobbigt att ha personal hemma hos sig även om de 

var i behov av stödet. En person uttryckte att hon tyckte det var jobbigt i början när 

personalen var där eftersom hon inte ville att de skulle rota i hennes lådor och skåp. Det blev 

bättre med tiden dock och idag säger hon att hon ser personalen som familjemedlemmar. Vid 

en hög känsla av hanterbarhet beskriver Antonovsky (1987:44-46) att individen har resurser 

som hjälper till att hantera situationer. Det kan handla om att ha en person som man har ett 

förtroende för. (ibid.). För att skapa en trygghet som hjälper individen att hantera situationen 

kan en faktor vara att skapa ett förtroende mellan personal på kommunen och de som tar emot 

stödinsatser. En av intervjupersonerna hade inte ännu fått hjälp av hemtjänsten, men hon 

skulle få det inom kort och hon var väldigt positivt inställd till det. Hon kände att det skulle 

bli skönt att få ge över ansvaret till någon annan och kunna vara mer fru till sin man och låta 

personalen sköta vårdbiten. Detta visar hur värdefullt insatser som hemtjänst är, att ge 

anhörigvårdare en möjlighet att ta den roll som de mår bra i.  

 

En annan aspekt av förtroende och trygghet visade sig i hur delaktiga anhörigvårdaren får 

vara i besluten som omfattar dem och den äldre. Ett exempel var en kvinna som upplevde att 

det blev problem för både henne och hennes närstående när det var för mycket olika personal 

och vissa personer fungerade det inte med.  

 

När man ringer och ber om att inte de personerna ska komma, och man ändå skickar ut dem, 

för att de tycker det är så roligt att åka hit, fick jag höra. På vems premisser? Men det löste sig, 

det blev bättre. (Intervjuperson F) 

 

Här har beslutsfattarna för insatsen till en början varken inkluderat anhörigvårdaren eller den 

närstående som får vården. Antonovsky (1987:130) menar att det kan vara svårt att finna 

något meningsfullt om vi inte har något att säga till om. Om vi inte får vara med och 
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bestämma spelreglerna kan vi bli likgiltiga inför det vi gör och meningsfullheten försvinner 

(ibid). Det Antonovsky menar är att individen måste känna att det den tillför har en betydelse. 

Om anhörigstödet ska vara hälsofrämjande är en del i det att ge legitimitet till anhörigvårdare, 

visa att deras arbetsinsats är värdefull. En aspekt av meningsfullhet, som är en av de 

viktigaste byggstenarna i hälsofrämjandet, är att samhället visar vikten av deras arbete.  

 

 

5.2.4 Avlösning ger tid till återhämtning 

Ett annat viktigt stöd som majoriteten utav kvinnorna hade var avlösning. Det var i olika 

former, allt från att hemtjänsten kom hem några timmar en dag, till att den äldre var på ett 

korttidsboende någon dag i veckan, samt att den äldre bodde på ett avlastningsboende upp till 

två veckor i månaden. Alla kvinnorna uttryckte att de fick tid till att göra andra saker när 

deras närstående var på avlösning. De fick tid till att umgås med vänner och familj, göra olika 

aktiviteter, samt tid för att vila upp sig. Det gemensamma var att anhörigvårdarna fick tid till 

att hinna med sådant som var meningsfullt i deras liv.  De orkade gå in i rollen som vårdare 

om de fick avlösning då och då. Det innebar att utmaningen som anhörigvårdare blev lättare 

när de fick släppa vårdarrollen och bli enbart fru. Dock önskade en kvinna att tiderna på 

korttidsboendet var längre så att hon skulle kunna hinna iväg på saker som tog längre tid. En 

av kvinnorna upplevde även att hennes make var gladare när han kom hem från avlösningen 

vilket hon tyckte kändes skönt. Två anhörigvårdare pekade på att de inte hade orkat med att 

vårda den äldre om de inte hade haft stödet avlösning.  

 

Två anhörigvårdare hade inte avlösning i hemmet för att de upplevde det otryggt och inte ville 

ha personer där som snokade i hemmet. En av dessa kvinnor hade däremot avlastning i form 

av dagligt boende men tackade nej till en extra dag eftersom det var jobbigt att alltid ha tider 

att passa och anpassa sig efter. Genom Antonovskys teori om begreppet hanterbarhet skulle 

det innebära att dessa kvinnor har en låg känsla av hanterbarhet eftersom de inte ser att 

problemen här går att lösa och de känner sig därför som offer (Antonovsky, 1978:44-46).  

Resultatet visar att trygghet är en återkommande faktor som påverkar hur stödet utformas och 

tas emot. Vi kan se att anhörigvårdarna vill känna sig trygga med den personal som de släpper 

in i sin vardag. Det visar sig även att anhörigvårdarna i många fall påverkas hur vida 

vårdtagaren känner en trygghet inför kommunens personal och insatser. Det mest 

meningsfulla för anhörigvårdaren är att den äldre som vårdas känner sig tillfreds. Om det 

sedan innebär att ta ett extra ansvar för den äldre så hittar de olika sätt att lösa det på. 
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5.2.5. Önskan om förbättring  

I intervjuerna framkom tre saker som anhörigvårdarna saknade som stöd. Ett stöd som 

saknades var en kontaktperson som kan vara som spindeln i nätet. Någon som hjälper till att 

samordna tider så att inte anhörigvårdaren måste ta ansvar för allt det administrativa. En 

anhörigvårdare tyckte att det varit mycket olika kontakter som tagit på hennes energi.  

 

Det är väl det i sådana fall som jag skulle efterfråga. Mycket är det här att jag kan ha någon 

som jag kan ta kontakt med och som jag kan belasta någon gång istället för att jag ska ta alla 

initiativ hela tiden. (Intervjuperson F) 

 

De båda kommunerna hade kommit en bit på vägen när det gäller en slags kontaktperson som 

kunde stödja anhörigvårdarna med kontakter. Den ena kommunen hade en anställd inom 

äldreomsorgen som tog emot samtal mellan 8-12 varje vardag. Dit kunde individen ringa och 

ställa frågor eller bli vidarekopplad till rätt instans eller person. Det öppnade upp 

tillgänglighet för anhörigvårdare, att veta att man alltid fick komma i kontakt med någon på 

förmiddagarna. Det som saknas är en mer personlig kontaktperson som har insyn i ärendet 

som helhet. För även om den nya telefonlinjen öppnade upp för en bättre tillgänglighet så låg 

ändå ansvaret kvar hos anhörigvårdaren att ta tag i och organisera alla kontakter. Antonovsky 

(1987:15-18) beskriver den salutogena modellen som ett sätt att se på hur människor klarar av 

att hantera stressfaktorer på ett bra sätt vilket i sin tur kan leda till en god hälsa (ibid.). Om 

anhörigvårdarna hade en stödinsats som fungerade som spindeln i nätet kan det leda till att 

deras stressnivå minskar och därmed får en bättre hälsa.  

 

En annan önskan var att det fanns någon som frågade hur anhörigvårdaren har det och som 

puttar på om att ta emot hjälp. Två kvinnor beskrev hur de tagit emot stöd efter att någon 

tryckt på lite extra om att ta emot hjälp från kommunen. Ett exempel är en dotter till en 

anhörigvårdare som hade sett hur överbelastad hennes mamma var och när hon tagit emot 

hjälpen fick hon tid till att ta hand om sig själv. Vi tolkar det som att anhörigvårdarna i så lång 

utsträckning som möjligt vill klara sig själva. En tanke kan vara att det å ena sidan kan handla 

om en samhällsnorm. Att samhällets norm är att man inte ber om hjälp i första taget, det finns 

alltid de som har det värre. Å andra sidan kan det handla om en bristande information om 

stödet av kommunen till anhörigvårdarna. Två personer önskade att informationen från 
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kommunen var bättre. En anhörigvårdare menar att om man inte har orken själv så kommer 

inte informationen fram. En annan menade att informationen blivit bättre genom åren men att 

det är viktigt att veta vart man kan vända sig. Mossberg Sand (2000) uppmärksammade att 

hjälpbehovet hos anhörigvårdare är större än vad det ser ut som. Istället för att anhörigvårdare 

ska få kämpa för hjälp skulle det vara en fördel om mer hjälp erbjöds (ibid.). Det är 

nödvändigt att påpeka att Mossberg Sands resultat är från år 2000 och mycket kan ha 

förändrats under den tiden, i vilket fall så tycks det finnas kvar ett mönster sedan den tiden.  
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6. Slutsatser och slutdiskussion  

Studiens resultat visar att anhörigstödet kan vara hälsofrämjande. Om anhörigvårdarna får den 

stöttning de behöver ifrån anhörigstödet, mår de bra i vårdandet av den äldre. Resultatet visar 

att det är självklart att vara anhörigvårdare till en närstående, men det kan även leda till 

överbelastning och rollkonflikter. Det råder enighet om att det till en början föll sig naturligt 

och självklart att vårda den äldre. Dock visar resultatet att det är otydligt varför det är 

självklart. Å ena sidan handlar det om en fri vilja då individen vill ställa upp för sin 

närstående eftersom det är ens familjemedlem, å andra sidan om en ofrivilja när individen 

känner en förpliktelse eller blir tillskriven rollen som vårdare. Vi tänker att hur 

anhörigvårdarna tar sig an vårdarrollen och på vilka premisser de blir anhörigvårdare kommer 

att påverka hur anhörigvårdaren mår i vårdandet av den äldre. Majoriteten visar att det 

viktigaste för att orka vara anhörigvårdare är att deras hälsa ska vara bra.  

 

Trygghet och förtroende var även två aspekter som var viktiga för att anhörigvårdaren ska må 

bra. Det visade sig vara vanligt att både anhörigvårdarna och den äldre som fick vård ofta 

hade en oro inför nya stödinsatser från kommunen. Det fanns en oro inför hur personal från 

hemtjänst eller på avlastningsboenden skulle bemöta den äldre och den anhörige. Det 

framkom sedan att i de flesta fall skulle insatsen komma att fungera bra. Det skapades 

förtroenden och trygghet till personalen. För att det ska bli lättare att ta emot stöd och för att 

oron inför insatsen ska minska är det intressant att fundera över varför den oron finns. I 

tidigare forskning kan vi se att Mossberg Sand (2000)  kom fram till att många 

anhörigvårdare tackat nej till stödinsatser i hemmet eftersom inte är nöjda med det som 

erbjuds. Socialstyrelsen (2002) kom också fram till att flera tackar nej till insatser. Det visade 

sig att stödet var ensidigt utformat. Tanken var att låta anhörigvårdaren släppa ansvaret ett tag 

men insatsen upplevdes inte som meningsfull för den äldre vilket resulterade i att flera valde 

att avstå från insatsen. (ibid.) Vi frågar oss om det finns kvar en bild i samhället om att 

kommunens stöd inte känns förtroendeingivande. Resultatet visar som nämnt ovan att de 

flesta är nöjda med insatserna så problemet tycks inte ligga i att stödet är dåligt utan på något 

annat.  

 

Resultatet visar vidare att alla anhörigvårdare mår bra när de får prata med någon. 

Anhörigstödet kan på olika sätt vara ett centrum för samtal, genom att ordna träffar, bygga 

nätverk eller vara en samtalspartner. Vi konstaterar att det är nödvändigt med olika arenor för 
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samtal men ställer oss frågan vad anhörigvårdare vill få ut av samtalen. Det visar sig bland 

annat att en del vill gå på gruppträffar anordnade av anhörigstödet, där det är tystnadsplikt. Vi 

tänker att det i koppling med anhörigvårdares syn på rollen behöver ett bollplank att diskutera 

svårigheter eller dilemman som de ställs inför. Att andra anhörigvårdare förstår den eventuella 

förpliktelsen man känner, eller hur det är att inta flera roller som anhörig är också viktigt. 

Resultatet visar tendenser av att så är fallet, att anhörigvårdare kan få tips och idéer där. 

Resultatet är dock motstridigt eftersom vissa anhörigvårdare hellre vill prata med vänner eller 

familj. Visserligen kan vänner och familj också ha en förståelse och vara ett bollplank men 

frågan är om samtalet handlar mer om att få koppla bort vårdarrollen och vara i en annan 

social kontext för en stund.  

 

För att anhörigvårdaren inte ska behöva lägga extra energi på att kontakta olika verksamheter 

och få ihop tider och liknande behövs en kontaktperson. Någon som är som spindeln i nätet 

och som skulle kunna reducera stressfaktorer från den anhöriga. Resultatet och analysen visar 

att en sådan person skulle kunna hjälpa anhörigvårdaren att hantera den stressiga situationen 

bättre vilket kan innebära en större chans att behålla en god hälsa. Ett annat resultat som 

framkom är att det inte är ovanligt att anhörigvårdare behöver hjälp med att ta emot stöd. Det 

är viktigt att det finns gott om information om vad som finns att få hjälp med och hur man går 

tillväga. Vi har tidigare presenterat i resultat och analys att avlösning och samtal kan göra så 

att anhörigvårdaren mår bättre. Det innebär att det på olika sätt bör finnas vägar att lättare få 

åtkomst till stödet i kommunen.  

 

Eftersom vårt resultat visar så olika saker av vad anhörigvårdarna behöver för stöd, och även 

om de behöver samma sak kan det vara på grund av olika anledningar, så ställer vi oss frågan 

om anhörigstödet är för fyrkantigt. De har vissa stödinsatser som finns och som 

anhörigvårdarna får ta del av men ändå räcker det inte riktigt till. Trots att det kom en 

lagändring 2009 om att det ska finnas mer stöd för anhörigvårdare, som vi skrev om i 

problembakgrunden, så känns det som att det fortfarande finns utvecklingsområden. Vårt 

resultat tyder på att alla anhörigvårdare inte är helt nöjda med vad som finns och de har en 

önskan om förbättring. Anhörigstödet kan behöva bli mer individanpassat så att alla kan 

känna att de får vad de behöver. Samtidigt handlar det om att fråga sig vart gränsen för 

samhället går för att ta hand om människorna. Alla människor har också ett eget ansvar att ta 

hand om sig själva. Alla människor är olika och har olika behov och därmed kanske det blir 

för massivt om samhället ska kunna leverera varenda liten grej som alla anhörigvårdare 
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behöver. Samtidigt behöver anhörigvårdarna må bra i att vårda sin äldre för annars kommer 

de själva att må dåligt och därmed behöva hjälp från de offentliga resurserna. Det är alltså 

svårt att hitta en balans i hela situationen och därför tror vi att ämnet överlag behöver belysas 

mer.  

 

 

6.1 Tankar om framtidens forskning 

Studien har resulterat i intressanta tankar om anhörigvårdare och dess framtida roll i 

samhället. Som beskrivet i problemformuleringen tror vi att målgruppen anhörigvårdare är en 

viktig grupp att forska om för att samhället på bästa sätt ska kunna gynnas av den hjälp som 

anhörigvårdare ger till våra äldre och sjuka i samhället. Om inte välfärdens resurser räcker till 

finner vi det nödvändigt att på så bra sätt som möjligt arbeta hälsofrämjande med målgruppen 

anhörigvårdare så att så många som möjligt orkar hjälpa till i arbetet med de som har behovet. 

Sandberg och Eriksson (2010) har i sin forskning studerat anhörigvårdaren ur ett 

genusperspektiv och kommit fram till att .synen på vårdandet ser olika ut mellan könen. Det 

vore intressant att i framtida forskning undersöka vad det skulle göra med synen på vårdrollen 

om fler män blev anhörigvårdare. En annan riktning på forskningen vore att undersöka olika 

sätt att hantera bristande resurser till äldreomsorgen i samhället. Det kanske skulle resultera i 

andra ansvarsområden för anhörigvårdaren.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Kalmar som läser termin 6 på 

socionomprogrammet, institutionen för socialt arbete. Under våren ska vi skriva en uppsats 

där syftet är att undersöka hur det kommunala anhörigstödet kan förebygga negativa 

hälsoeffekter och fungera hälsofrämjande för anhörigvårdare. Det är en växande åldrande 

befolkning nu som lägger stora krav på hälso- och sjukvården och mycket tyder på att 

hjälpinsatserna från kommunen idag inte räcker till. Därför blir det mer och mer vanligt att 

anhöriga får hjälpa till och stötta familjemedlemmar. Det finns dock forskning som tyder på 

att det kan vara mycket betungande och påverka hälsan att vara anhörigvårdare.    

Vi är därför intresserade av att genom en intervju få veta vilken roll anhörigstödet har för dig i 

arbetet med den närstående. Vi skulle vara väldigt tacksamma för din medverkan, dina 

upplevelser och dina erfarenheter då de skulle vara mycket betydelsefulla för vår 

undersökning. Medverkan i studien är frivillig, vilket innebär att du när som helst kan välja att 

avbryta intervjun och din medverkan utan att ange något specifikt skäl för det. Du kan även 

välja att avstå̊ att svara på̊ frågorna som du inte kan eller vill svara på̊. Tanken är att intervjun 

kommer ta mellan 30-60 minuter, men givetvis kan vi anpassa tiden efter önskemål. Din 

medverkan i undersökningen är anonym och data som skulle kunna avslöja identitet så som 

ålder, kön och så vidare kommer att avlägsnas eller/och anonymiseras. Dina personuppgifter 

kommer inte spridas vidare och uppgifterna du lämnar kommer enbart användas till vår 

studie.  

För att underlätta transkriberingen av intervjumaterialet har vi en önskan om att få spela in 

intervjuerna. Materialet kommer inte att spridas till någon obehörig. Så snart vår uppsats 

godkänts av examinatorn kommer inspelningsfilen och intervjuutskrifterna att raderas. 

Om du är intresserad av att hjälpa oss så lämnar vi kontaktuppgifter till oss nedan. Det går bra 

att ringa eller mejla så bestämmer vi plats och tid då.  

Telefon: 076-86 70 483 eller 073-830 57 12 
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Mail: mg222gg@student.lnu.se eller za222ba@student.lnu.se  

 

Tack för din tid! 

Med vänlig hälsning 

Maria Grääs & Zara Andersson  
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