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

legislation the responsibility for the older people has gone through a development from the 

family to the society. According to the new social service law (2000) it is not that clear that 

the utmost responsibility lies on the society. According to the social service law ( 5th chapter, 

10 §) the municipality should ease things up by giving support and relief for relatives taking 

care of older people, prolonged ill and function disabled people. The purpose with the study 

was to examine how the family care givers are finding their everyday work and their 

experience of the support that the society is giving. The study we aims only to the family care 

givers who are taking care of people over 65 years of age. A qualitative method was chosen 

and six family care givers were interviewed. The result, that is divided into categories, shows 

that in spite of mental and physical load the experience of family care givers work is positive 

and likewise the support from the society. But there are reasons to raise the quality on the 

support being offered, because the quality is crucial whether the relative should use the 

support.    

 
Key words: Family care-giver, relative, support, everyday life, experience.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
Innehållsförteckning  

Förord ..............................................................................................................................5 

1. Inledning ...............................................................................................................6   

1.1. Syfte ..............................................................................................................6 

1.2. Frågeställningar .............................................................................................6 

2. Bakgrund ...............................................................................................................6 

2.1. Samhällets ansvar ..........................................................................................6 

2.2. Anhörig 300 ...................................................................................................7 

2.3. Kommunens ansvar ........................................................................................8 

2.4. Definition av begreppet anhörig.....................................................................9 

2.5. Anhörigomsorg ..............................................................................................9 

2.6. Anhörigföreningar/Anhörigrådet AHR .......................................................10 

2.7. Olika former av anhörigstöd .......................................................................11 

2.8. Tidigare forskning/studier ...........................................................................11 

3. Teorier .................................................................................................................13 

3.1. Utbytesteori .................................................................................................13 

3.2. Rollteori .......................................................................................................13 

4. Metod ...................................................................................................................14 

4.1. Metodval ......................................................................................................14 

4.2. Urval ............................................................................................................15 

4.3. Tillvägagångssätt .........................................................................................15 

4.4. Bearbetning och analys ...............................................................................15 

4.5. Etiska överväganden ...................................................................................16 

5. Metoddiskussion .................................................................................................16 

6. Resultat ................................................................................................................17 

6.1. Hur/Varför jag blev anhörigvårdare ............................................................17 

6.2. Anhörigvårdarens vardag ............................................................................19 

6.3. Erfarenheter av stöd och resurser från samhället ........................................24 

7. Resultatdiskussion ..............................................................................................27 

8. Slutord .................................................................................................................32 

      9. Källförteckning ...................................................................................................34 

 

 



 4

Bilaga nr 1, Informationsformulär 

Bilaga nr 2, Intervjuguide 

Bilaga nr 3, Arbetsfördelning   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

Förord 

 
Vi vill först och främst tacka samtliga intervjupersoner som har ställt upp, tagit sig tid och 

delat med sig av sina erfarenheter. Utan Er hade vi inte kunnat genomföra vår studie. Vi vill 

också rikta ett stort tack till vår handledare Yvonne Johansson för alla värdefulla synpunkter 

under resans gång. Sist men inte minst, ett tack till våra familjer som har stött oss under 

arbetets gång. 

 

 

Kristianstad, juni 2005 

 

Ewa och Janette 
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1. Inledning 

Under vår praktik som arbetsledare och biståndshandläggare höstterminen 2004 har vi 

kommit i kontakt med anhörigvårdare. Vi blev nyfikna på vad anhörigvårdaren egentligen 

utför, hur hans/hennes vardag gestaltar sig. Trots att vi inte har varit på samma arbetsplatser 

under vår praktiktid så kände vi båda att detta var ett intressant ämne för C-

uppsats/examensarbete. Därför har vi valt att undersöka hur anhörigvårdarna upplever sitt 

vardagliga arbete och deras erfarenheter av det stöd som samhället kan ge. Undersökningen 

riktar vi enbart till anhörigvårdare som vårdar personer över 65 år. Anhörigvård är ett aktuellt 

och intressant område som blivit uppmärksammat till stor del tack vare regeringens projekt 

”Anhörig 300” som tillkommit för att utveckla stödet till dem som vårdar sina närstående. 

 

1.1. Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka och få förståelse för hur anhörigvårdarna 

upplever sitt vardagliga arbete och deras erfarenheter av det stöd samhället kan ge.   

 

1.2. Frågeställningar  

- Hur upplever anhörigvårdare sitt vardagliga arbete? 

- Hur upplever anhörigvårdare stöd från samhället?  

 
 

2. Bakgrund 

2.1. Samhällets ansvar 

Familjen och närståendes roll i vård och omsorg om äldre i Sverige vilar på en gammal 

tradition. Ett vanligt handlingssätt under flera århundraden var att de äldre flyttade in i en så 

kallad undantagsstuga eller fick ett rum på gården som hade överlåtits på ett av de vuxna 

barnen. Denna relation närstående – vårdbehövande fortsatte fram till senare delen av 1800- 

talet. Det var kvinnans, dotterns eller svärdotterns uppgift att svara för vården och omsorgen 

av de äldre (Socialstyrelsen, 2000; Mossberg-Sand, 2002).   Det var fattigvårdslagarna, 

sociallagarna, familjelagarna och föräldrabalken som reglerade de äldres ställning. 

Fattigvårdslagarna försäkrade ”värdiga fattiga” rätt till samhällets stöd, men de hade 

arbetsplikt (Winqvist, 1999). Via lagstiftningen har ansvar för gamla och hjälpbehövande gått 

från familjen/anhörigansvar till samhällsansvar. Med Socialhjälpslagen från 1956 upphörde 

vuxna barns skyldighet att försörja och vårda sina föräldrar. På individplanet innebar det att 
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en person i behov av hjälp inte längre skulle vara utlämnad till anhörigas godtycke utan få sin 

hjälp via samhället. Det har blivit mer en moralisk, inte juridisk fråga (Mossberg-Sand, 2002).    

 

Ytterligare betonades individens ställning och kommunens ansvar för vård och försörjning i 

socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) från 1982 samt 1983. 

Målsättningen om hemmaboende istället för institutionsboende skulle genomföras genom 

utbyggnad av hemtjänst och hemsjukvård. Under 1990-talet utvidgas lagstiftningar ytterligare 

med olika reformer som Ädel och handikappreformen. Samtidigt med det har en omfattande 

decentralisering och kommunalisering ägt rum, och det innebar att kommunerna fick ansvar 

för människors välfärd. Genom decentralisering ville man anpassa till lokala förhållanden och 

åstadkomma flexiblare lösningar i det enskilda fallet. Men med det finns risk för att 

rättssäkerhet kan hotas, på grund av att liknande behov kan leda till olika hjälp beroende på i 

vilken kommun man bor (Mossberg-Sand, 2002).     

 

Enligt den nya socialtjänstlagen är inte samhällets yttersta ansvar för hjälpbehövande så 

tydligt som tidigare, det talas om samarbete mellan samhället och anhöriga. För första gången 

i lagen står det däremot också om hjälp till anhöriga. Enligt Socialtjänstlagen 5 kap. 10 § bör 

kommunen underlätta genom att ge stöd och avlastning för närstående som vårdar äldre, 

långvarigt sjuka och funktionshindrade (Mossberg-Sand, 2002; Socialstyrelsen, 2002).    

 

2.2. Anhörig 300 

I december 1998 anslog svenska riksdagen ett stimuleringsbidrag på 100 miljoner kronor i tre 

år (1999-2001) – ”Anhörig 300”. Anledningen var att kommunerna, i samverkan med 

anhöriga och frivilligorganisationer, skulle genomföra insatser riktade mot anhöriga och andra 

närstående till äldre, funktionshindrade eller långvarigt sjuka. Socialstyrelsen fick uppdraget 

att fördela stimulansbidraget till kommunerna, följa upp samt utvärdera hur bidraget används 

och dess effekt (Socialdepartementet, 1998; Socialstyrelsen, 2002). 

 

Villkoren för att pengar skulle utbetalas var att kommuner i samråd med berörda 

frivilligorganisationer utarbetade en handlingsplan för arbetet med att stödja anhörigvårdare 

och närstående, samt att utvecklingsarbetet skulle ske i samverkan med andra 

anhörigorganisationer och andra frivilligorganisationer. I Anhörig 300 arbetet har i ett flertal 

kommuner utvecklats funktionen ”Anhörigkonsulent” eller ”Anhörigstödjare”, en anställd 

person som har till uppgift att stödja anhöriga, och i samband med det har också anhörigcentra 
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samt träffpunkter tillkommit (Socialstyrelsen, Anhörig-300 slutrapport, 2002). De anvisade 

pengarna var också avsedda att påskynda utvecklingen av olika stödformer för 

anhörigvårdare. Inriktningen på arbetet skulle vara att åstadkomma en varaktig 

kvalitetshöjning i det stöd som kommunerna erbjuder anhöriga och närstående 

(Socialstyrelsen, 1999). Målsättningen var att på lång sikt stödja och underlätta för 

anhörigvårdarna på olika sätt, för att ge ökad livskvalitet för familj och närstående. 

Regeringen framhöll de frivilliga organisationernas roll som komplement till samhällets 

insatser. I regeringspropositionen 1996/97:124 betonades att samarbetet mellan 

frivilligorganisationerna och samhället skulle utvecklas ytterligare. Att tillvarata den kunskap 

pensionärsorganisationer, kyrkliga organisationer och Röda korset har. Därför att dessa sedan 

länge har arbetat med besöksverksamhet inom äldreomsorgen, gett avlösning för anhöriga och 

organiserat anhörigcirklar vilka uppskattas som betydelsefulla. Stödet till anhöriga skulle 

omfatta såväl anhöriga som vårdar närstående i hemmet men även de som har anhöriga på 

särskilt boende (Socialdepartementet, 1998).   

 

I mars 2005 har Socialstyrelsen kommit ut med ny information om stimulansbidrag som 

regeringen beslutat anslå för att främja utvecklingen av varaktigt stöd till anhöriga som 

hjälper och vårdar äldre, personer med funktionshinder eller långvarigt sjuka. 

Stimulansbidragen uppgår till 24 845 000 kronor årligen i tre år. I meddelandet står det att 

anhörigas livssituation har synliggjorts och att deras insatser har blivit alltmer respekterade, 

samt att kommunernas stöd fortsätter att utvecklas. Det framkommer också att trots den 

positiva utvecklingen är det fortfarande oklart i vilken utsträckning anhörigstödet verkligen 

når de anhöriga som har behov av det. Dessutom står det att det finns skäl att höja kvaliteten 

på de stödinsatser som erbjuds, eftersom kvaliteten är avgörande för om de anhöriga ska 

använda sig av stödet. Kommunerna kan ansöka om projektmedel hos respektive länsstyrelse 

för att vidareutveckla varaktiga stödformer. Villkoren för att pengarna ska utbetalas innehåller 

liknande krav som förr. Den första projektansökan ska ha kommit in till länsstyrelsen senast 

den 1 september 2005 (Socialstyrelsen, 2005).     

 

2.3. Kommunens ansvar 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och hjälp 

de behöver. Det tillhör socialnämndens uppgifter att svara för omsorg och service, 

upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda 

som behöver det (SFS 2001:453). För att kunna få samhällets hjälp skall en behovsbedömning 
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göras. Som myndighetsutövare skall den person i kommunen som är utsedd för denna uppgift, 

en biståndshandläggare, göra en utredning och undersöka behovet enligt socialtjänstlagens 

paragraf om bistånd (Mossberg - Sand, 2000). Råd och stöd kan dels ges individuellt, genom 

kontakter med handläggare inom socialtjänsten, dels i grupp. En del kommuner har en 

anhörigkonsulent, till denne kan man vända sig till för samtal och stöd. Många upplever den 

psykiska belastningen som en av de tyngsta delarna i vårdansvaret. Därför finns det på många 

håll stödgrupper för anhöriga som vårdar närstående med exempelvis stroke, psykiska 

sjukdomar eller demens. Där kan man träffa andra i samma situation för att dela med sig och 

diskutera sina upplevelser (www.infomedica.nu).   

 

2.4. Definition av begreppet anhörig 

Regeringens tolkning av anhörigbegreppet omfattar även andra närstående, som vänner och 

grannar. Det används både begreppen närståendevårdare och anhörigvårdare, dock 

förekommer oftast begreppet anhörigvårdare. För att förklara begreppet anhörigvårdare 

använder vi en av Socialstyrelsens rapporter som definierar begreppet anhörig på följande 

sätt:  

… den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper en närstående som på 

grund av ålder, sjukdom eller handikapp inte längre kan klara sig på egen hand. 

Anhörigvårdare kan vara make/maka, förälder, barn, barnbarn, sammanboende vän eller 

annan närstående. De kan ha gemensamt eller separat boende. Det kan vara en eller flera 

personer som står för vård och omsorg till en vårdtagare och därigenom ses som 

anhörigvårdare i projektet. Man använder sig av den vidare definitionen som sträcker sig 

utom de blods- och arvsband som ofta förknippas med begreppet anhörig (Socialstyrelsen, Att 

synliggöra det osynliga, 2002 s. 9). 

 

2.5. Anhörigomsorg 

Vård och omsorg som ges av någon anhörig är många gånger dold för samhället. Den största 

gruppen anhörigvårdare finns bland de äldre. Ofta är det en make eller maka som ger den 

andra maken hjälp och stöd. En annan grupp av anhörigvårdare är döttrar som hjälper sina 

föräldrar (Eliasson – Lappalainen & Szebehely, 1998). 

 

För äkta makar finns vissa lagstadgade förpliktelser. I den svenska äktenskapsbalken (ÄktB 

6:1) står att makar ska, var och en efter sin förmåga, bidra till de underhåll som behövs för att 

deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses (Mossberg-Sand, 2002).  
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Genomgående är att en större andel får stöd av anhöriga och närstående år 2000, medan en 

mindre andel får hjälp genom kommunen. Gamla makar står ännu mer ensamma med sin 

arbetsuppgift att vårda en sjuk/omsorgsbehövande partner. Det offentliga stödet till anhöriga 

är av mycket varierande kvalitet.  Många anhörigvårdare står ensamma, både i förhållande till 

den offentliga omsorgen och tyvärr också ofta i den egna familjekretsen. Allt oftare framhålls 

emellertid den informella omsorgens stora betydelse (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Konsekvensen av att sammanboende inte får hemtjänst är att den ”friska” makan/maken ofta 

får stå för hjälpen. Närstående, vanligen maka/make och/eller barn, var 2002 de dominerande 

hjälpgivarna, något som blir än tydligare över tid. När det gäller samboende äldre med 

hjälpbehov är det make/maka som är den dominerande hjälpgivaren. Den offentliga 

hemhjälpen har minskats och inriktas framför allt på ensamboende äldre. Överlag tycks också 

kombinerade insatser från hemtjänsten och de närstående förekomma alltmer sällan, 

oberoende av kön eller om man är samboende eller inte (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Att kvinnor har den största bördan i omsorgssituationen har klart att göra med hur samhället 

ser ut och har sett ut. Sociala normer och könsroller bestämmer vem som bör ställa upp. Det 

finns en uttalad förväntan på såväl dottern, makan som sonhustrun att ställa upp för sina 

anhöriga med motivering att ”kvinnor vårdar bäst”. Ofta blir kvinnor i den här situationen 

mycket utslitna, och med det kan finnas förklaring till kvinnors ökade sjuklighet. Den tyngsta 

delen av anhörigvården, den psykiska pressen, syns likväl inte alltid utanpå. Det är både 

inifrån kommande krav och förväntningar från omgivningen som gör att vissa kvinnor kan 

känna sig fångade i en anhörigvårdsfälla (Almberg & Jansson, 2003; Socialstyrelsen, 1998). 

Enligt Marta Szebehely genomsyras äldrevården av könsklyftor där stora kvinnogrupper både 

avlönade och oavlönade utnyttjas i en häpnadsväckande omfattning. Dessutom tendensen att 

förlita sig mer och mer på anhöriga i äldrevården går emot de äldres önskan. Denna 

påtvingade anhörighjälp kan leda till sämre relation (Szebehely, 2005).    

 

2.6. Anhörigföreningar/Anhörigrådet AHR 

Utöver det stöd som kommunen ställer till förfogande, finns även anhörigföreningar att vända 

sig till. Det är just anhöriga till vård- och omsorgsbehövande som bildar föreningar på grund 

av att de upplever problem som är svåra eller omöjliga att lösa på befintliga vägar. I sin tur är 

dessa problem och tillhörande behov drivkrafter för föreningen.  
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Anhörigföreningar har en viktig roll i medlemmarnas liv, på sådant sätt att de kan förstärka 

eller ersätta ett försvagat nätverk. De tillvaratar anhörigas intressen och arbetar bland annat 

för att öka kunskaper om olika sjukdomar och handikapp (Forsell, 1998). 

 

Det finns också Anhörigrådet som är en riksorganisation och som bildades 1996. AHR’s 

medlemmar är både privatpersoner och anhörigföreningar runt om i landet. Anhörigrådet 

arbetar bland annat för att stödja anhöriga och andra närstående med att öka deras möjligheter 

till exempelvis avlastning. Anhörigrådets arbete går ut på att informera och värna den 

enskilde anhörigvårdaren, stödja de lokala föreningarnas verksamhet samt fungera som 

kunskaps- och erfarenhetsförmedlare. Genom kontakter med kommuner, myndigheter och 

andra beslutsfattare vill Anhörigrådet verka för en lönande och ömsesidig dialog med syfte att 

underlätta för anhörigvårdare att kunna välja och orka ta på sig den vårdande rollen (www. 

ahrisverige.se).  

 

2.7. Olika former av anhörigstöd 

Anhörigstöd kan variera från kommun till kommun, de vanligaste formerna är enligt 

socialstyrelsen (2002): 

- Växelvårdsboende – innebär för vårdaren att den vårdade vistas utanför hemmet 

dygnet runt en period, vanligtvis en eller två veckor. 

- Dagverksamhet – ger vårdaren möjlighet till avlösning från vårdansvaret fyra till sex 

timmar per dag, några dagar i veckan, samtidigt som den som är sjuk ska få möjlighet 

till aktiviteter, sysselsättning och social kontaktpunkt utanför hemmet. 

- Hemtjänst – innebär att vårdaren får stöd genom att bli avlöst i hemmet från vissa 

överenskomna arbetsuppgifter till exempel städning, tvätt och personlig omvårdnad 

som bad, dusch och hjälp till toalett. 

- Avlösning i hemmet – innebär att en personal från kommunens hemtjänst eller annan 

organisation för några timmar övertar vårdansvaret från den ordinarie vårdaren. 

- Andra viktiga former av stöd kan vara tekniska hjälpmedel, färdtjänst och 

trygghetslarm.    

- I vissa kommuner kan man få ekonomisk ersättning.  

2.8. Tidigare forskning/studier 

Svensk forskning om situationen för anhöriga till gamla, sjuka och funktionshindrade 

personer har inletts först under 1990- talet, och är ganska splittrad. Den präglas av små 
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undersökningar som genomförts med skilda metoder och utan någon gemensam begreppsram.  

Under de senaste åren har dock några kunskapssammanställningar gjorts och bland dessa kan 

Winqvist (1999), Mossberg- Sand (2002) och Szebehely (1998) nämnas.  

 

Ann-Britt Mossberg-Sand disputerade år 2000 med avhandlingen Ansvar, kärlek och 

försörjning. – Om kvinnor och män anställda som anhörigvårdare i Sverige. I avhandlingen 

har författaren analyserat och diskuterat innebörden av betald anhörigvård samt studerat och 

analyserat vad som händer i människors liv när en nära anhörig blir långvarigt hjälpberoende. 

Enligt avhandlingen dominerar männen som vårdtagare i alla åldrar upp till 80 år, men bland 

vårdtagare över 80 år är de flesta kvinnor. Egentligen får man inte vara anställd 

anhörigvårdare som pensionär men enligt Mossberg-Sand har en del hemtjänstassistenter gjort 

undantag från reglerna. En helt rimlig bedömning eftersom arbetet med att vårda den anhörige 

ju inte upphör bara för att anhörigvårdaren fyller 65 år påpekar hon. I avhandlingen tas också 

upp att många äldre anhörigvårdare har tunga lyft och för en del har det fysiskt tunga 

vårdarbetet lett till att de själva fått kroppsliga problem. De flesta anhörigvårdare bor med 

vårdtagaren och finns alltid till hands om vårdtagaren behöver hjälp på natten. Det är 

vanligare bland äldre anhörigvårdare att få sin nattro störd än bland yngre. Det kan också bero 

på att anhörigvårdaren själv är orolig. Att anhörigvårdaren upplever att de inte kan lämna 

vårdtagaren ensam utan att ha avlösning är vanligt bland dem som bor tillsammans med 

vårdtagaren. Detta kan medföra att anhörigvårdaren upplever sig bunden. Enligt Mossberg-

Sand behövs det stödjande insatser från omgivningen för att hjälpa till att minska deras 

bundenhet samt att visa uppskattning för deras arbete, exempelvis i form av informella 

nätverk (Mossberg-Sand, 2000).       

 

Marta Szebehely har forskat om omsorg, särskilt om äldreomsorgens vardag i ljuset av 

pågående socialpolitiska förändringar, och med fokus på såväl de hjälpbehövande äldre och 

deras anhöriga som personalen och deras arbetsvillkor. I boken Hustruns hjälp eller 

hemtjänstens skriver hon att det har blivit allt vanligare att hemtjänst ges till ensamstående 

personer än till äkta makar. Men det är inte så konstigt fortsätter hon, då man har lovat att 

älska varandra i nöd och lust. Barnens närhet till de äkta makarna påverkar kommunens 

bedömning av att ge hemtjänst. I dagens samhälle har hemtjänsten förändrats och pressen på 

anhöriga ökar. Förr kunde en person som inte längre klarade hemmets sysslor eller sin 

personliga omvårdnad få hjälp från kommunen. Sjukdomen eller barnens närhet var inte den 
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avgörande faktorn. Idag handlar debatten i äldreomsorgen om att hjälpa de allra sjukaste och 

om anhörigas större ansvar (Szebehely, 1998).   

 

Wennberg och Szebehely (2002) har genomfört en kvalitativ undersökning med 28 

anhörigvårdare i nio kommuner, 22 kvinnor och 6 män. Syftet var att belysa anhörigvårdarens 

erfarenheter av olika former av kommunalt stöd. Undersökningens främsta resultat var att en 

stor del av det beviljade stödet avböjdes eller förblev outnyttjat, därför att det inte passade in i 

anhörigvårdarnas vardag (Wennberg & Szebehely, 2002). 

 

 

3. Teorier 
3.1. Utbytesteori 

Upphovsman till utbytesteorin var George Homans. Enligt Nilsson ses människan som en 

rationell varelse som genom ett utbyte med andra aktörer strävar efter att maximera sina 

fördelar. Vad en individ ger, ska han eller hon också få tillbaka av den andra parten. 

Människan hanterar det sociala livet som en slags affär på sådan sätt att livet blir en 

marknadsplats. Med andra ord en arena för straff och belöning, där till och med kärleken får 

karaktär av en vara. Vid en obalans i utbytet har en individ makt och kontroll över resurser, 

om obalansen blir för stor kan relationen få ett slut (Nilsson, 1996). 

I utbytesperspektiv består det sociala av relationer mellan människor. Relationer i sin tur 

består av ömsesidigt samspel, förväntningar. För att uppnå stabila ömsesidiga relationer ska 

både givaren och tagaren ha rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra (Tornstam, 

2001). 

 

3.2. Rollteori 

Rollteorin förklarar människor och gruppers handlande utifrån de roller vilka individerna går 

in i. En roll utgörs av olika förväntningar som riktas mot en person i en viss situation. Dessa 

rollförväntningar som riktas mot oss från andra och som vi riktar gentemot oss själva 

använder vi i vårt faktiska beteende i rollutförandet. Oftast spelar en människa inte bara en 

roll utan flera. Vi kan ha olika roller samtidigt till exempel make/maka, förälder och 

”pensionär”. Dessa kategoriseringar utgör grunden till att de olika rollförväntningarna kan 

vara av olika slag. Vissa av rollerna är tillskrivna, medan andra är förvärvade (Tornstam, 

2001).  



 14

Vid en rollkonflikt rymmer rollen motstridiga förväntningar, att personen måste utföra 

beteenden som man inte ställer upp på eller att någon har två olika roller vilka ställer för höga 

krav till exempel som make/maka rollen. Om rollkrav är för höga får individen för många 

eller för svåra uppgifter att utföra, vilket kan leda till inre konflikt med skam eller 

skuldkänslor (Nilsson, 1996). 

 

Trost & Levin (2004) menar att termen roll står för det begrepp som omfattas av processer 

som finns kring positionerna och förväntningarna och som vidare leder till ett visst beteende 

(eller brist på beteende). Enligt författarna är det på följande sätt: 

a) individen har en given position i gruppen, 

b) individen varseblir (medvetet eller omedvetet) förväntningar riktade mot sig i denna 

givna position, 

c) detta skapar en process hos individen,  

d) processen är en roll, 

e) processen leder sedan till att individen beter sig på ett eller annat sätt i förhållande till 

rollen, inte alls nödvändigtvis så att individen följer förväntningarna riktade mot 

positionen (Linton, 1947 i Trost & Levin, 2004 sid. 151). 

 

4. Metod 

4.1. Metodval 

Vår studie baseras på en kvalitativ metod med personliga intervjuer. Det centrala vid 

kvalitativ metod är att man genom olika typer av datainsamling kan skapa en djupare 

förståelse av det problemkomplex man studerar (Holme & Solvang, 1997). Syftet med vår 

studie är att få förståelse för hur anhörigvårdarna upplever sitt vardagliga arbete och deras 

erfarenheter av det stöd samhället kan ge. Med kvalitativa undersökningar kan man försöka nå 

en förståelse för den livsvärld människor har. På vilket sätt ser de på sig själva och på sin 

relation till omgivningen det vill säga föreställningar de har om sig själva och sin situation 

(Hartman, 2004). Kvalitativ intervju är en metod för att utröna, upptäcka, förstå, lista ut 

beskaffenheten eller egenskapen hos någonting (Svensson & Starrin, 1996). Vid en kvalitativ 

undersökning är det sällsynt med en totalundersökning utan man gör urvalsundersökningar 

och vid analysen försöker man utifrån ett litet material tränga in i problematiken (Svenning, 

1999). 

 



 15

4.2. Urval 

I vår studie har det ingått två medelstora kommuner i Skåne. Anledningen till att vi har vänt 

oss till två kommuner har varit för att få ett bredare perspektiv på studien. Med hjälp av 

Internet hittade vi telefonnummer till en anhörigkonsulent i den ena kommunen och till en 

ordförande i en anhörigförening i den andra kommunen. Tanken med detta var att genom dem 

få namn på representanter som kunde tänka sig medverka i studien. Anhörigkonsulenten och 

ordföranden fick en muntlig beskrivning av studien och syftet med den och via dem fick vi 

sedan namn och telefonnummer till personer som vi kunde kontakta. Både anhörigkonsulent 

och ordförande fick tillåtelse från respektive anhörigvårdare att lämna ut deras telefonnummer 

till oss.  Studiens population består av anhöriga som ger omsorg till äldre närstående över 65 

år. Detta kallas bekvämlighets eller ändamålsenligt urval, då de har den kunskap vi söker 

(Hartman, 2004).  

 

4.3. Tillvägagångssätt 

Vi tog kontakt med föreslagna personer per telefon och gav dem information om studien och 

dess syfte. Ett brev med informationsformulär (bilaga 1) skickades till var och en. Detta för att 

ge dem möjlighet att läsa igenom det i lugn och ro innan de bestämde sig för om de var villiga 

att delta i en intervju. Efter några dagar tog vi ny kontakt med de berörda samt bestämde tid 

och plats för intervjuerna. Samtliga anhörigvårdare ville att vi skulle komma hem till dem och 

genomföra intervjun. Intervjuerna tog mellan 25-50 minuter att genomföra. Vid intervjuerna 

använde vi en halvstrukturerad intervjuguide (bilaga 2) med frågor som knöt an till studiens 

syfteformulering. Med halvstrukturerad avses att intervjun vare sig är ett öppet samtal eller ett 

bestämt utformat frågeformulär. Det är ett samtal och till stöd har man en intervjuguide som 

innehåller en del teman som kan omfatta förslag till relevanta frågor (Kvale, 1997). 

Intervjuerna spelades in med bandspelare efter information och samtycke. Vi turades också 

om med frågorna och med att föra stödanteckningar samt var observanta på kroppsspråk och 

känsloyttringar.   

 

4.4. Bearbetning och analys 

De bandade intervjuerna har vi skrivit ut ordagrant, samma dag eller dagen efter 

intervjutillfället. Vi sökte i det insamlade materialet efter ämneskategorier som kunde ha 

samband med anhörigvårdares upplevelse av sitt vardagliga arbete. Efter ett tag började en del 

kategorier komma fram, dessa i sin tur gav oss rubriker som vi använde vid 

resultatredovisningen. Resultatet från intervjuerna har vi sedan jämfört med vad som 
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framkommit vid tidigare forskning/studier kring ämnet. Vid tolkning av materialet har syftet 

funnits i åtanke under hela processen, vilket innebär att material som inte var relevant i 

förhållande till studiens syfte därmed sållades bort (Kvale, 1997). 

 

4.5. Etiska överväganden 

Innan vi påbörjade studien hade denna blivit godkänd av Etikrådet vid institutionen för 

hälsovetenskaper på Kristianstad Högskolan.  Det finns en rad etiska regler som forskare bör 

följa när han/hon ska genomföra ett forskningsprojekt. Viktiga etiska principer för social 

forskning har utarbetas av Humanistisk- Samhällsvetenskapliga forskningsrådet i form av fyra 

huvudkrav (Svensson & Starrin, 1996). De berörda skall informeras om forskningsuppgiftens 

syfte, de bör upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Uppgifter skall finnas med om att alla i undersökningen ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet, det vill säga att alla uppgifter som kommer fram 

antecknas, lagras och avrapporteras på en sådan sätt att enskilda människor ej kan identifieras 

av utomstående. De uppgifter som kommer fram om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål. Materialet ska endast användas till det som angivits och därefter 

förstöras. Insamlat material ska förvaras oåtkomligt för obehöriga.   

 

Under vårt arbete tog vi hänsyn till dessa etiska regler. Intervjupersonerna informerades om 

vad materialet skulle användas till och vilka som skulle få ta del av det, både muntligt vid 

intervjutillfället och skriftligt via informationsformulär. Orden göra gott och inte skada, och 

att alla har lika värde var nyckelord för oss i vårt arbete (Höglund, 2005-02-03).  

 

 

5. Metoddiskussion 
Vi ville få förståelse för anhörigvårdarnas upplevelser av sitt vardagliga arbete och deras 

erfarenheter av samhällets stöd och valde en kvalitativ metod. Vi använde oss av en 

halvstrukturerad intervjuguide. Det är ett samtal och till stöd har man en intervjuguide som 

innehåller en del teman som kan omfatta förslag till relevanta frågor. Genom att använda oss 

av kvalitativ metod och intervjuer kunde vi få en omfattande beskrivning av de sex 

anhörigvårdarnas situation. Vi har kunnat få svar på syftet genom denna metod. Bandspelare 

som användes tycktes inte besvära någon av intervjupersonerna. Vid något tillfälle kom 

intervjupersonen från ämnet och då fick hon/han en ny fråga så intervjun kunde fortgå. Att 
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använda intervjuer i intervjupersonens egna hem kan ge vederbörande en viss trygghet då 

hon/han är omgiven av det som är vant för henne/honom.  
 

Fördelen med kvalitativ metod och personliga intervjuer är att intervjupersonen berättar om 

just sin situation och sina erfarenheter. Vid avlyssning av de sex intervjuerna framkom även 

sådant material som vi inte ställt frågor om men som gav oss inspiration och hjälp i arbetet 

med resultatet. Nackdelen med intervjuer inspelade på bandspelare kan vara att 

intervjupersonen pratar tyst och det kan vara svårt att höra vid avlyssning. En sådan intervju 

hade vi men med hjälp av diktafon lyckades vi få fram allt som sades. En annan nackdel är att 

det tar mycket tid att skriva ut intervjuerna.  

 

Då vi endast hade en manlig intervjuperson skulle det kanske kunna vara en nackdel. Män och 

kvinnor kanske upplever sin anhörigvårdarroll olika. Frågan är om resultatet skulle vara mer 

tillförlitligt om fler män var med i undersökningen. Vi har gjort intervjuer förr och fann inga 

problem med att intervjua. Det kändes enkelt att få intervjupersonerna att prata både om det vi 

frågade om och annat som var av intresse för vårt resultat. När det gäller på vilket sätt vi fick 

kontakt med våra intervjupersoner kan det kanske vara en nackdel. Med det menar vi att 

intervjupersonerna som valdes ut av anhörigkonsulent/ordförande i anhörigförening kanske är 

utvalda av speciell anledning. Det var inte vi som valde intervjupersonerna slumpmässigt.  

 
 

6. Resultat 
Vi redovisar resultatet från våra intervjuer under följande rubriker; Hur/Varför jag blev 

anhörigvårdare, Anhörigvårdarens vardag, Erfarenheter av stöd och resurser från samhället. 

Resultatet redovisas både som referat och citat. Vi använder inte intervjupersonernas riktiga 

namn, därför kallar vi dem Astrid, Kerstin, Rosa, Ragnar, Anna och Margareta. 

 

6.1. Hur/Varför jag blev anhörigvårdare 

Att bli anhörigvårdare och ta hand om sin anhörige, kändes som ett naturligt val bland våra 

intervjupersoner. Alla har varit gifta i många år och kände det som sin uppgift att ta hand om 

sin maka/make. Det har också framgått att de kände att de hade levt livet tillsammans och för 

varandra, så det blev naturligt att ta hand om sin anhörige när han/hon blev sjuk. Vissa kände 

det som sin plikt att bli anhörigvårdare. 
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Astrid som vårdar sin make Jan: … men det är min man, jag tyckte att det var naturligt. Nu 

till sommaren blir det tio år. Det började med att han var inlagd på sjukhuset för 

kranskärlsoperation och det gick bra, men sedan har det uppstått komplikationer. … och på 

den vägen är det.  

 

Kerstin vårdar sin demente make Ivar: … det var inte så mycket att välja på helt enkelt, det är 

ju min make som jag har varit gift med sedan 1956. Han började glömma saker… och han 

hittar inte… Eftersom jag har den kunskap jag har så såg jag att det inte stod rätt till …då 

sökte jag tid på vårdcentralen, och det var början på 2001. 

 

Detta sätt att beskriva sin situation fortsätter i följande uttalande: 

Rosa som vårdar sin make Dragan: … det är min make, så det är min plikt att vara 

anhörigvårdare så länge jag orkar. 1994 fick han tjocktarmcancer, och i samband med det 

också psykiska besvär.            

 

Margareta vårdar maken Arne: … Jag började ta hand om min make 1986 ... Han fick cancer 

i munhålan och det blev operation. Vid operationen förstördes hans talförmåga, han fick 

svårt att prata. Detta gjorde det extra jobbigt för mig då jag inte visste vad han menade alltid.  

Han kunde heller inte äta normalt utan fick sond matas via magen. Jag hade varit pensionär 

ett år när detta hände så någon lugn ålderdom blev det inte. 

 

Anna vårdar maken Karl: … jo Karl fick en stroke och kunde inte göra någonting längre. Jag 

fick hjälpa honom med allt. Det var kämpigt. Han bara föll ihop på morgonen och låg där. … 

Karl som varit så pigg blev plötsligt allvarlig och tyst det kändes inte bra. Barnen tyckte det 

var hemskt. Tror det var 1992 … minnet börjar bli sämre. Att vara anhörigvårdare är det 

ingen som frågar om man vill vara det - man bara blir det. 

  

De äktenskapliga löftena man en gång lovat, att älska varandra i nöd och lust beskrivs även 

här: 

Ragnar vårdar sin maka Rut: … Jag och min fru har lovat vanandra att alltid ta hand om 

varandra. I nöd och lust. När Rut blev sjuk var det självklart att jag skulle ta hand om henne. 

Det var för cirka tio år sedan som Rut började tappa balansen. Hon blev yr och kunde falla 

utan minsta förvarning. Nu får hon gå med rollater. När hon är riktigt trött tar vi rullstolen.  
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6.2. Anhörigvårdarens vardag 

Hur anhörigvårdarens vardag kan gestalta sig är beroende på vilket omvårdnads- och 

vårdbehov den anhörige har. Margareta, som vårdar sin make Arne, beskrev att en dag kunde 

se ut så här: Dagen började klockan 6.00 då gick hon upp och åt sin frukost. Vid klockan sju 

gjorde hon i ordning Arnes mat. Det var färdig mat som fanns i flaskor, hon brukade värma 

den lite. Han skulle ha sina mediciner däri så hon krossade dem och lade dem i maten. Sedan 

fick Arne ligga en timme om han ville. Så skötte hon hemmet, torkade av golv och wc så det 

inte skulle bli bakterier. Sedan brukade hon sköta om sina tandläkarbesök eller annat som 

skulle göras. Hon gav Arne mat fem gånger om dagen.  

 

Margaretas vardag var ungefär så här till för cirka ett år sedan. 

… men inte nu längre. Då min man blev sämre, yr och gick och ramlade, fick jag börja ha 

hjälp av hemtjänsten då jag inte själv orkade allt. Jag ger fortfarande frukostmålet och 

hemtjänsten kommer och hjälper honom att tvätta sig och klä sig vid klockan 8.00.  Arne sitter 

sedan och ser på tv eller håller på med sina frimärken. Jag plockar i ordning lite och sedan 

är klockan tio och då kommer hemtjänsten igen och ger Arne mat.  

 

Förr orkade Margareta gå ut och handla men det orkar hon inte längre. Då tog hon en taxi till 

stan och skötte även bankärenden och annat. … Nu vilar jag en stund istället. Det är 

påfrestande att inte komma ut. Anhörigföreningen besökte jag bara två gånger.  

 

… Man hinner inte och orkar inte. Jag fick anhörigbidrag, min man menar jag, och så fick 

jag pengarna av honom. Nu får jag inte mycket för att vi har så mycket hemtjänst. Ja, 

hemtjänsten kommer alltså vid 8.00, 10.00, 12.30, 16.30 och 21.00 numera. Det är mat 10.00, 

12.30, 16.30 och 21.00 hjälper de honom med pyjamas också. Fast det är inte alltid han 

samarbetar. Han blir arg när de inte förstår vad han menar.  

 

Margareta har avlastning två timmar två gånger i veckan. Förr gav hon sig iväg, idag vilar 

hon.  

 

… Mitt liv är i denna lägenhet numera. Jag har haft en hjärtinfarkt så man har blivit 

försiktigare. Orkar inte så mycket. 
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Vid intervju med Anna berättade hon att hemtjänsten kommer klockan 8.00, ibland senare och 

hjälper Karl upp och ut på toaletten. Han tvättar ansiktet själv och lite av överkroppen. 

Hemtjänsten tar resten. Hon lagar kaffe och gör smörgåsar. När Karl är klar på toaletten kör 

de ut honom i köket. Så sätter hon på honom ett förkläde för han spiller ganska mycket.  

 

… Jag får inte hjälpa honom för då blir han arg. Sedan bäddar flickorna våra sängar och så 

ska de komma tillbaka och gå med Karl för han ska träna att gå. Men det händer ofta att de 

inte har tid. Han ska gå tjugo minuter men flickorna har så mycket att göra och är så 

stressade. Sköterskan som kommer säger att jag ska säga till på skarpen. Jag försöker själv 

gå med honom men jag har ju ont i mina armar och händer och det är svårt.  

 

När Karl ätit frukost sitter han och tittar. Ibland ser han på tv. Han säger inte så mycket 

fortsätter Anna. Ibland ringer deras barn och pratar en stund. Numera har hon hjälp med 

städning var fjortonde dag men det gjorde Anna ganska länge själv. 

 

… Tvättar gör jag själv. Det blir mycket tvätt när Karl gör ner sig. Blöjan tar inte allt. Han 

hade en uridom på natten innan men det var flera av flickorna som inte klara att sätta på den 

riktigt och hela sängen blev sjöblöt.  

 

Karl ska ut två dagar i veckan, en timme. Det brukar fungera bra. Det är hemtjänsten som går 

ut med honom numera. Anna får göra det själv om de inte hinner. Han måste komma ut, 

påpekar hon. Mat får de från servicehuset och den är bra tycker Anna.  

 

… Inget att klaga på. Vi brukar dela en portion, det är stora portioner. Karl ska sova en stund 

efter maten så då är flickorna här och lägger honom vid halv ett. Då läser jag eller går ut och 

handlar eller vilar en stund. När Karl är uppe igen dricker vi kaffe. Jag försöker gå lite med 

honom om han vill. Jag har ju larm om något händer. Mellan klockan 17.00 och 17.30 äter vi 

lite kvällsmat. Sedan tittar vi på tv. Flickorna kommer vid 20.30 och hjälper Karl i säng. Jag 

lägger också mig då.   

 

Ragnars dag börjar vid klockan 04.00 på morgonen då hjälper han Rut med toalettbesök. Det 

har blivit lite kämpigare nu tycker Ragnar då han har fylld 85 år. Sedan sätter han Rut i 
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rullstolen och börjar förbereda frukost. Vid klockan 8.00 kommer hemtjänsten och hjälper Rut 

med att tvätta sig och hjälper henne med kläder och blöja. 

 

… Sedan lägger de henne en timme. Då brukar jag diska upp och sopa av köksgolvet. Sedan 

tittar jag på tv en stund. Halv tio ska hemtjänsten komma och ta upp Rut men det är inte alltid 

de passar tiden och då ringer jag deras chef. Toalett igen och sedan sitter hon uppe och vid 

tolv äter vi middag som jag lagar. Man vill ju inte ha den där maten som de kör ut. 

Hemtjänsten kommer strax efter klockan 13.00 och hjälper Rut på toaletten och lägger henne 

att vila. Då brukar jag gå och handla när Rut vilar efter maten. Det brukar gå bra fast hon är 

väldigt orolig. Jag har ju kvar min bil så jag brukar köra till affären och handla. Det är skönt 

att träffa lite folk. Jag är iväg en timme eller så och sätter på kaffe när jag kommer hem. 

Hemtjänsten tar upp Rut och samma visa- toaletten och sedan ut i köket med rollator. Fast 

Rut vill inte gärna gå, nä hon har ont i bena. Men hon piggnar till av kaffet. Sen tittar vi på 

någon serie på tv till klockan halv fem, då börjar jag med kvällsmat. 

 

Vid klockan 18.00 kommer hemtjänsten och tvättar Rut och tar på nattkläder och lägger henne 

Ragnar brukar hjälpa till. Enligt honom ska Rut komma rätt i sängen med detsamma så hon 

inte behöver ha ont. Sedan städar han undan och diskar om det behövs och efter det tittar han 

på tv. När klockan är elva lägger han sig. 

 

Kerstins make Ivar bor idag på ett särskilt boende för fysisk och psykisk funktionshindrade. 

Hon tar honom hem någon gång i veckan eller från fredag till söndag. Hennes dag kunde 

börja med att hon fick gå upp och leta efter sin man. Då han någon gång under natten lämnade 

lägenheten klädd i bara kalsonger och det var 1grad varmt ute.  

 

… Idag behöver jag inte oroa mig för det att han kommer ut när jag sover, därför att jag 

skaffade ett dubbellås men det känns inte bra för att jag låser in mig också. 

 

Vanligen brukar Kerstin gå upp vid klockan 7.00, sedan gör hon kaffe, lagar frukost och tar 

fram makens medicin. Hon är noga med att alltid ha färsk frukt för att Ivar tycker väldigt 

mycket om det, påpekar hon. Sedan är det påklädning som kan vara knepig och tidskrävande. 

Om Ivar ska klä på sig själv så kan kalsonger hamna på huvudet och strumpor på händer, 

tillägger hon. 
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… Efter påklädningen brukar jag säga att nu går vi och lägger oss för att vila.     

 

Sedan går de ut och promenerar. Klockan 12.00 äter Kerstin och Ivar lunch. 

 

… Ibland måste jag mata honom, ibland äter han själv.  

 

Efteråt försöker Kerstin att få maken att lägga sig och vila. Men det är inte ofta hon lyckas 

med det för att han har varit snickare innan, så han måste göra något hela tiden. Kerstin 

berättade att hon måste passa honom hela tiden, för han kan sätta på spisplattorna eller 

möblera om i lägenheten. Om Ivar inte vill vila, blir det promenad det går alltid bra, tillägger 

Kerstin. Efter middag försöker hon att få maken att tillsammans titta på tv, men det kan vara 

svårt med det också. 

 

… Han som var så intresserad av ishockey innan vill inte ens titta när det är VM på tv.   

 

Vid klockan 20.30 är det dags för Ivar att lägga sig, då brukar Kerstin passa på och göra det 

också för att hon vet att maken ska till toaletten mellan tre till fyra gånger per natt. 

 

... Jag tror inte att jag hade orkat ha honom hela tiden hemma.  

 

I intervjun med Rosa framkom det att sedan ett och ett halvt år tillbaka är Dragan helt 

beroende av hjälp. I början jobbade hon och maken var hemma. Hon trodde att eftersom han 

blev fri från cancern och efter att barnen hade flyttat hemifrån skulle de få leva ett eget och 

bra liv. Men så blev det inte, sjukdomen kom smygande och Dragan började vara 

misstänksam och aggressiv mot allt och alla.     

 

… Han kunde komma till mitt jobb och fråga om jag var där. Han bråkade med grannar och 

anklagade dem att stjäla saker från vårt förråd. Han inbillade sig att han såg ormar på golvet 

och då var det bara för mig att hålla med och hjälpa honom att jaga dem. Annars blev han 

arg och aggressiv mot mig. Jag förstår inte varför. 
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Senare när Dragan blev beroende av all hjälp kunde Rosas vardag se ut på följande sätt: 

Hemtjänsten kom vid klockan 8.00 och hjälpte Dragan att tvätta sig, ta på honom kläder och 

blöja. Sedan satte de honom i rullstolen och körde ut till köket. Under tiden gjorde Rosa 

frukost som de åt tillsammans. Dragan satt kvar i rullstolen i köket medan Rosa städade, 

tvättade och lagade middag. 

 

… Han satt tyst och sa ingenting, jag tittade till honom när jag passerade förbi. Jag tror inte 

att han visste var han var, eller vem jag var, men han kände igen min röst. Sedan åt vi middag 

och efteråt skulle jag lägga honom för att vila. Vid klockan 15.00 tog jag upp honom i 

rullstolen igen och körde till vardagsrummet för att titta på tv. Sedan gjorde jag kvällsmat. 

 

Vid klockan 19.30 kom hemtjänsten för att lägga Dragan. Rosa var erbjuden middags- och 

natt hjälp men hon tackade nej till det. 

 

 … När han sov så sov jag också… Jag ville inte ha folk hela tiden här, det är jobbigt!  Jag 

har haft avlastning hemma fyra timmar i veckan då passade jag på att handla och fixa andra 

äranden.     

 

Två veckor innan vi träffade Rosa flyttade hennes make till ett särskilt boende. Hon är hos 

honom varje dag, och tycker att han har det bra. Hon berättade att en dag när hon kom till 

honom blev hon riktigt glad.    

 

… Jag sa när jag kom in på hans rum, vad kallt här är. Då tittar han på mig och säger nej det 

är inte kallt. För ett ögonblick kändes det som om jag har fått tillbaka min Dragan, så som 

han var innan sjukdomen förändrade honom.    

 

Astrid har varit anhörigvårdare till sin make Jan i snart 10 år. Efter kranskärlsoperationen blev 

han successivt sämre. Innan tog hon hand om honom helt själv.  För cirka två år sedan blev 

Astrid påkörd av en bil när hon cyklade till affären för att handla. Hon fick sprickor i bäckenet 

och bröt tummen.  

 

… När jag var sjuk så kom hemtjänsten ofta. De är snälla och vänliga men det var jobbigt att 

ha dem här morgon, middag, eftermiddag och kväll. Jag kunde inte koppla av. 
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Idag har Astrid hjälp från hemtjänsten på morgonen och kvällen. Hemtjänsten kommer vid 

klockan 8.00 och hjälper Jan att tvätta sig och hjälper honom med kläder och blöja. Sedan äter 

Astrid och hennes make frukost. Efteråt plockar Astrid undan lite och förbereder middag. 

Efter maten lägger hon maken för att vila. 

 

… Jag brukar handla när han sover middag. Jag tar cykel till affären, jag är inte berättigad 

till färdtjänsten. Annars så lämnar jag inte honom när han är vaken. När jag kommer tillbaka 

från affären hjälper jag Jan upp och ibland hjälper jag honom med blöja. Sedan går vi sakta 

till vardagsrummet. Han kan förflytta sig korta sträckor med hjälp av Betastolen. Där sitter vi 

och tittar på tv eller pratar. Fast det är nog jag som pratar mest, han bara lyssnar, och tänk 

att det har varit tvärtom innan. Sedan är det dags att tänka på kvällsmaten. 

 

Hemtjänsten kommer vid klockan 20.00 och hjälper Jan med att lägga sig. Astrid brukar 

plocka undan efter kvällsmaten och diska. Under natten hjälper hon sin make själv om han 

behöver något.  

 

6.3. Erfarenheter av stöd och resurser från samhället 

Samtliga intervjuade anhörigvårdare hade någon form av stöd från kommunen. Den mest 

använda formen av anhörigstöd hos våra intervjupersoner var hemtjänst, avlösning i hemmet, 

växelvård, larm, bostadsanpassning och särskilt boende.  

 

Margareta beskrev sina erfarenheter på följande sätt: 

 

… Jag har hemtjänstpersonalen och de flesta är bra. Men de hjälper Arne inte mig. 

Kommunen erbjuder oss mera hjälp om vi vill ha det. Men nu räcker det. Det blir så mycket 

spring här och det är ofta olika personer som kommer. Biståndshandläggaren har försökt få 

Arne att vara på avlastning en vecka i månaden så jag kan vila men han vägrar. Så det är 

som det är. Jag saknar en sak från samhället. Det är att det måste gå att tvinga 

anhörigvårdares make/maka att vara på avlastning emellanåt så att den som är 

anhörigvårdare får en chans att vila upp sig. Det daltas för mycket i vårt samhälle idag. Man 

måste se till anhörigvårdarnas liv också. Som i mitt fall, en envis gubbe som vägrar åka 

hemifrån- det slutar med att den som är vårdare blir helt slutkörd. Anhörigföreningen besökte 

jag bara två gånger. Man hinner inte och orkar inte. 
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Anna tyckte att hemtjänsten hjälpte dem med Karls behov och med städningen. De följde med 

honom till sjukhuset, och handlade ibland när de var ute med honom. Anna har tagit hand om 

Karl mycket mer än hon gör idag. Kroppen orkar helt enkelt inte längre. 

 

… En blir ju inte yngre. I början gjorde jag nästan allt själv. Anhörigträffarna gick jag på 

några gånger men det är svårt att lämna Karl några längre stunder. Jag tycker det är samma 

varje gång på de där träffarna. Men det är bra det finns. Det finns säkert de som behöver 

träffa andra. Jag har hemtjänsten och larmet om det är något. Och sköterskorna de är så 

rara. Sedan kommer arbetsterapeuten till Karl och ser hur det går med träningen.  

 

I intervjun med Ragnar framkom det att han också har erfarenheter från hemtjänsten och att 

de flesta är duktiga men att de ska lyssna på vad han säger! Ragnar vet hur Rut vill ha det. Det 

gör han klart för dem som inte lyssnar. 

 

… Ja det är många gånger om dagen de kommer och hjälper Rut. Sedan har jag hjälp med 

städning också. De städar var fjortonde dag. Fast en del har så brått! Springer över med 

dammsugaren. Tvättar gör jag själv. Finns bra maskiner i huset. Annars har jag ingen hjälp. 

Deras chef är bra!  Hon lyssnar och förstår. Jo det är en sjuksköterska som tittar till Rut och 

ser så allt läker som det ska. Fast där är mer än en. 

 

Kerstins erfarenheter var däremot annorlunda, det var 2003 som hon tog kontakt med 

biståndshandläggaren för att få Ivar på dagverksamhet, så att hon kunde få handla eller göra 

andra äranden under tiden han var där. Fast hon visste att dagverksamhet var ingenting som 

passade honom. Men det fanns inga platser, det var 28 stycken före i kön. Då blev det 

växelvård istället. Men Ivar mådde inte bra av medicinen, han slutade att gå, blev inkontinent 

och ledsen. Han hamnade på sjukhuset 

 

… Vid vårdplaneringen ville de skicka hem honom men jag sa att jag inte klarar av att ha 

Ivar hemma hela tiden. Då föreslog biståndshandläggaren att jag kan få vårdbiträden som 

kommer hem till mig och hjälper. Jag tackade nej, därför att jag inte vill ha främmande folk 

hemma. Idag bor Ivar på ett särskilt boende för fysisk och psykisk funktionshindrade. Där 

finns både unga och gamla men ingen med demens. Andra boende blir irriterade på honom 

när han går runt omkring och försöker exempelvis möblera om. Jag kan förstå dem, men jag 
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förstår inte kommunen som inte har ett särskilt boende för personer med demens. Eftersom 

det finns många andra i samma situation som vi. Jag träffar ju en del på anhörigcentret Jag 

funderar faktiskt på att flytta till en annan kommun så att Ivar kan få den vård och omsorg 

som han behöver.      

 

Rosas erfarenheter av stöd och resurser från samhället var mest positiva. Hon är nöjd med det 

hon har. Rosas make fick hemtjänst både morgon och kväll, mer ville hon inte ha. Hon hade 

dock avlastning i hemmet fyra timmar i veckan och har fått rullstol till Dragan samt 

bostadsanpassning. 

 

… Och nu är han på ett särskilt boende. Vad ska jag begära mer, att folk ska komma och 

gråta med mig… Jag får mycket stöd och hjälp från anhörigcentret, vi har möte varannan 

vecka där finns alltid någon som lyssnar och jag får prata av mig. Vi ringer varandra, de kom 

hem till mig och vi körde runt och tittade på olika boende till Dragan…  

 

Astrid tyckte att personalen från hemtjänsten är snäll och vänligt men hon ville inte har dem 

hemma så ofta, då kunde hon inte koppla av. Hon är sådan som vill klara allt själv och om hon 

inte hade blivit påkörd så hade hon inte behövt någon hjälp alls. Under tiden när hon var på 

sjukhuset var hennes make på ett korttidsboende. Dagen efter hon kom hem så skickades han 

hem också. 

 

… Erfarenheter från anhörigcentret har jag bara positiva. Det var min dotter som sa att det 

fanns, när hon såg att jag inte mådde bra. Jag försöker gå på mötet varannan vecka. Men 

från början ville jag inte. Jag fick för mig att jag inte kunde lämna Jan själv, då ringde 

anhörigkonsulenten till mig och sa visst kan du det Astrid…            

 

 

Utöver stöd och resurser från samhället framkom att en del av anhörigvårdarna använde sig av 

stöd och resurser från familj och grannar.  

 

Margareta påpekade att hennes barn hjälper henne med tvätt och inköp och ett barnbarn städar 

en gång i veckan. Hon tar en taxi dit hon ska, har inte färdtjänst.  
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… Jag kan unna mig en egen taxi utan att trängas.  Mina barn kör mig om jag vill. Jag var 

mer ute hos barnen förr, numera blir det inte ofta jag är så trött. Jag har några trevliga 

grannfruar som jag pratar med. De ringer på om de inte sett mig på ett tag. De är till stor 

hjälp. Så jag tycker jag har det bra med kontakter. 

 

Anna har stöd från sina två barn. De hjälper henne med räkningar och mycket annat. 

 

… Grannarna mittöver brukar fråga om jag behöver nåt när de ska till affären eller till 

apoteket. De är snälla som tänker på oss gamla. 

 

Astrid har också stöd av sina barn, de ställer upp.  

 

… Dottern städar till mig – jag kan inte det nu och sonen klipper gräsmattan. Vänner hade 

jag många från början, men de tröttnade efter tio år … det blir helt dött. 

 

Rosas barn hjälper henne om hon behöver det. De kommer och hälsar på så ofta de bara kan.  

 

… Svärdotter brukar ringa och fråga om jag behöver något från affären eller så. Grannar har 

jag ingen kontakt med.  

 

Ragnar och Rut har inga barn. Han har en bror men han är också gammal och Rut har en 

syster.  

… Vi pratar i telefonen. Länge sedan vi sågs. Grannarna känner vi inte.  

 

Kerstin vill inte ha hjälp av sina barn. De har familj och tidskrävande yrken. Det är inte ofta 

de träffas.  

 

 

7. Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka och få förståelse för hur anhörigvårdarna upplever 

sitt vardagliga arbete och deras erfarenheter av det stöd samhället kan ge. För att få förståelse 

för hur anhörigvårdarna upplever sitt vardagliga arbete kan det vara viktig att få veta 

hur/varför någon blir anhörigvårdare. Bland våra intervjupersoner kändes det som ett naturligt 



 28

val, som en uppgift eller som en plikt att ta hand om sin anhörige. En av de intervjuade tyckte 

att det inte var så mycket att välja på och en annan ansåg att det var en självklarhet, eftersom 

man enligt de äktenskapliga löftena en gång har lovat att älska varandra i nöd och lust. 

 

Majoriteten av våra intervjupersoner var kvinnor och alla var i åldern över 65 år. Många i den 

äldre generationen ser det som en självklarhet att man ska ställa upp för sin make/maka, 

kanske på grund av att de inte vill vara till besvär och ta hjälp från någon annan. De har ofta 

levt ett långt liv tillsammans, och förr var kvinnan ofta hemmafru, och hade annan roll i 

samhället än idag. Med andra ord var det hon som skulle ta hand om familjen och hemmet. 

Trost & Levin (2004) menar att en hel del förväntningar gäller olika beteenden i en given 

situation. Positionen hemmafru är tydligt kopplad till såväl köns- som ålderspositioner och 

också att ta hand om hemmet. Det är en tydligt multipel roll som består av ett antal totalroller. 

Om någon begränsar sig till att endast se på delrollen beträffande maken då kan en sektion 

vara att göra i ordning morgonkaffet åt honom, en annan att se till att det är städat. En tredje 

att handla mat och laga middag. Ytterligare en att sköta disken eller att vårda honom när 

denne blivit sjuk (Calais, 1966 i Trost & Levin, 2004). Precis som enligt Mossberg - Sand 

(2002) är den moraliska förpliktelsen en stor anledning till att äkta makar blir anhörigvårdare. 

Genom att man kanske har bott tillsammans hela livet och ställt upp för varandra känner äkta 

makar ett ansvar för varandra. Att man blir anhörigvårdare kan ske genom att det finns olika 

förväntningar på att anhöriga ska ställa upp på en närstående som är sjuk eller behöver hjälp. 

Enligt tradition har kvinnor fått dessa förväntningar på sig, de ser det som sitt ansvar och sin 

plikt att de skall ta hand om sin make. I männens fall handlar det inte om en tradition utan mer 

om de moraliska förpliktelserna påpekar författaren.  

 

Enligt Szebehely (1998) lägger kommunerna mer och mer ett större ansvar på makar, barn 

och barnbarn då det görs en bedömning för hjälpinsatserna. Finns det någon i familjen som 

kan hjälpa den anhörige som är i behov av hjälp, är det de som skall ta det största ansvaret. 

Szebehely menar att dagens familjemedlem inte har samma valmöjlighet när det gäller att 

hjälpa sina anhöriga. Om en person blir anhörigvårdare som inte riktigt känner för det, blir 

kanske vården kärlekslös och synen på den anhörige från anhörigvårdaren kan bli negativ och 

nedvärderande. Detta är inte något som våra intervjupersoner menar att de har upplevt.    

 

Våra intervjupersoner är inte enbart maka/make utan de har även en vårdande roll, som 

innebär en förändring i vardagen. När anhörigvårdarna förväntas att utföra ett arbete som blir 
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en för hög arbetsbörda kan detta sätta dem i en inre konflikt, vilket kan leda till skam och 

skuldkänslor (Nilsson, 1996). Det kan innebära en påfrestning på förhållandet men den kan 

också stärkas, vilket också framgår i intervjun med Rosa. Trots att maken visade aggressivitet 

och kunde visa svartsjuka mot henne och även anklaga grannar för stöld har Rosa aldrig gett 

upp. Det har gett henne styrka för hon visste att det var sjukdomen som förändrade hennes 

man. 

 
Enligt den nya socialtjänstlagen är inte samhällets yttersta ansvar för hjälpbehövande så 

tydligt som tidigare, det talas om samarbete mellan samhället och anhöriga. För första gången 

i lagen står det däremot också om hjälp till anhöriga och att kommunen bör underlätta genom 

att ge stöd och avlastning för närstående som vårdar äldre, långvarigt sjuka och 

funktionshindrade.  

 
Att vara anhörigvårdare kan innebära en livsuppgift som överträffar de flesta andra uppgifter, 

skriver Mossberg - Sand (2002). När människor tar på sig rollen som anhörigvårdare tänker 

de inte alltid framåt på vad det kan innebära i längden. Ofta börjar arbetet med enklare 

uppgifter för att så småningom bli mer omfattande. Det är viktigt att anhörigvårdarna får stöd 

i sitt vardagliga arbete. Många kommuner har idag avgiftsfri avlösning till anhöriga som 

vårdar en närstående. De anhörigvårdare som ingick i vår studie ansåg att de fick stöd och 

avlastning om de behövde/önskade. Tre av anhörigvårdarna hade ingen avlastning i form av 

avlösning i hemmet och ville inte ha det utan lämnade den som fick vård ensam en stund och 

uträttade sina ärenden.  Emellertid tyckte anhörigvårdarna att det kändes oroligt att inte veta 

vad som hände i hemmet medan vederbörande var hemifrån. På frågan om varför de inte 

anlitade hemtjänstpersonal ett par timmar istället och att kunna känna trygghet menade 

vårdarna att det var alltför många olika från hemtjänsten som kunde komma. Många nya 

ansikten upplevdes som negativt. Den anhörige skulle då bli än mer orolig, särskilt då inte 

anhörigvårdaren fanns där menade de. 

 

En av anhörigvårdarna hade dålig erfarenhet då det gällde antalet personal som kommit och 

hjälpt den anhörige med morgon och kvällssysslor. Upp till 10 stycken olika hade varit hos 

paret inom en veckas tid. Det kan givetvis kännas påfrestande att så många olika personer ska 

komma in i deras hem och hjälpa till med den anhörige. En gammal människa som är 

anhörigvårdare blir inte yngre och den som vårdas blir inte heller yngre och åldersrelaterade 
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sjukdomar dyker upp hos båda. Så även om det kan upplevas som att många olika personer 

ska hjälpa anhörigvårdaren med avlösning så är det en fördel om det ibland kommer in någon 

annan.  Vårdaren blir inte helt ensam med ansvaret, och oron över att den anhörige blir än mer 

orolig är kanske något som anhörigvårdaren bara tror. 

 

Mossberg - Sand (2000) frågar sig varför inte anhörigvårdaren litar på annan hjälp. Hon 

menar att det finns olika orsaker till att anhörigvårdare inte ber om annan hjälp och en 

anledning skulle vara att hjälpen inte fungerar tillfredsställande. Det kan vara vårdtagaren som 

inte vill ha någon annan än sin make/maka. Hjälpbehövande äldre som tidigare kunnat klara 

sig själv vill kanske inte inse sitt hjälpbehov. Att ha vårdat sin make/maka kanske under lång 

tid gör att en rutin vuxit fram och att om någon annan ska ”ta över” känns kanske besvärligt. 

Vid vår undersökning upplevde vi samhällets stöd som en positiv erfarenhet just då det gällde 

hemtjänstens insatser. Det finns dock visst motstånd att ta emot hjälp.  

 

Annat stöd från samhället, som korttidsboende, upplevdes av en anhörigvårdare som dåligt. 

Vårdtagaren fick inte den vård på korttidsboendet som anhörigvårdaren gav i hemmet. Detta 

upplevde vårdtagaren som något negativt som i sin tur drabbade anhörigvårdaren som på detta 

viset inte fick iväg vårdtagaren till korttidsboende och anhörigvårdaren fick inte den 

avlastning som väl hade behövts. Nilsson (1996) menar att vad en individ ger, ska han eller 

hon också få tillbaka av den andra parten. Alltså någon form av utbyte. Här drabbades 

anhörigvårdaren av att inte få välbehövlig vila, då vårdtagaren nekade att vara hemifrån. 

Anhörigvårdaren kanske var trött och såg fram mot egenvård. Vid en obalans i utbytet har en 

individ makt och kontroll över resurser, om obalansen blir för stor kan situationen bli 

ohållbar. I detta fall fick vårdtagaren makt över den partner som vårdar. Enligt utbytesteori, 

för att uppnå stabila ömsesidiga relationer ska både givaren och tagaren ha rättigheter och 

skyldigheter i förhållande till varandra (Tornstam, 2001). 
 
Då det gäller den psykiska belastningen som vi fick veta att de flesta upplevde som jobbigast, 

var samtliga av de vi intervjuade eniga.  Det att inte veta om mannen/hustrun fanns i sin säng 

på morgonen eller om han/hon skulle vara förvirrad, arg, ledsen eller glad. Oron för om 

hemtjänsten skulle komma, om de skulle komma på den bestämda tiden eller om något annat 

skulle inträffa som kunde medföra en extra jobbig dag. Mossberg - Sand (2002) skriver att 

flertalet av dem som bor tillsammans med vårdtagaren kan sällan eller aldrig sova ostört en 
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hel natt. Orsaken till det kan vara att den anhörige behöver olika typer av praktisk hjälp och är 

orolig, eller att anhörigvårdaren själv är orolig. Det gäller både kvinnor som män.  

 

Annat som kan medföra en psykisk belastning för anhörigvårdaren är hur makarnas relation 

varit innan den ena blev sjuk och behövde vård. Våra intervjupersoner tycktes mena att deras 

äktenskap varit goda. Samtliga sa att det har visst funnits motgångar under åren tillsammans 

men att det varit övervägande positiva upplevelser som kantrat deras väg. Detta kan jämföras 

med Almberg & Jansson (2003) som menar att det har en stor betydelse för hur den nya rollen 

som vårdare accepteras. Författarna menar att om äktenskapet varit lyckligt med många goda 

år tillsammans, kan det vara lättare att förlika sig med förändringar hos sin partner och ta 

ansvar för vården, än om man haft ett liv ihop som kantrats av till exempel ovänskap, otrohet 

och tankar om skilsmässa. 
 
Några av de intervjuade utförde tunga lyft. Detta skedde till exempel när den anhörige vilat. 

Vårdaren hjälpte maken/makan upp från sängen. Samtliga av vårdtagarna var tunga och 

klarade inte av att hjälpa till. Dessutom hände det ganska ofta att anhörigvårdare hjälpte 

maken/makan på nätterna då denne skulle på toaletten. Detta trots att de berörda hade 

trygghetslarm och kunde ha använt det och då fått hjälp från nattpersonalen. På vår fråga 

varför man inte ringde på larmet svarade de bland annat att det tar för lång tid innan den 

personalen kommer. Ingen av dessa hade nattillsyn. Vid något tillfälle hade maken/makan 

fallit och anhörigvårdaren hade själv hjälpt den anhörige upp från golvet. Mossberg - Sand 

(2002) skriver att närmare 40 procent av anhörigvårdarna har tunga lyft i arbetet, det gäller 

företrädesvis dem som bor tillsammans med vårdtagaren. En större andel kvinnor uppger att 

de fått egna fysiska problem av arbetet. En av intervjupersonerna hjälper ofta sin make/maka 

upp när denne fallit. Detta trots att anhörigvårdaren har haft en hjärtinfarkt, har problem med 

ryggen och värk i sina knän. Varför gör de det? Anhörigvårdaren i detta fall uppgav att 

nattpersonalen tycktes tycka det vara besvärligt och att de suckade när de kom. Efter några 

gånger med detta förfarande från nattpersonalen tyckte vårdaren det var bättre att själv göra 

det. Det är ett bra stöd från samhället att kunna hjälpa de anhöriga när som helst på dygnet. 

Det måste ändå vara personer som vet hur man ska bemöta gamla människor. Mossberg - 

Sand (2002) skriver om anhörigvårdkommittén som gett förslag om att genom utbildning 

påverka vårdpersonalens attityder gentemot anhöriga (SOU 1983:64). Denna rekommendation 
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tyder på att man uppmärksammat vissa brister i sammanhanget, och det är viktigt att se att 

sådana brister kan ha stor betydelse för anhörigvårdarnas situation. 

 

Hur kan man då tolka konsekvensen av resultatet? Det tycks som att de som är anhörigvårdare 

trots arbetets psykiska och fysiska påfrestningar för det mesta är positiva till det arbete de 

utför. De tycks trivas i att ha sin anhörige vid sin sida även om de emellanåt kan känna behov 

av att få vara ifrån sitt vardagliga arbete som anhörigvårdare. Den psykiska belastningen för 

en anhörigvårdare kan vara enorm. Som anhörigvårdare mitt uppe i sitt dagliga arbete är det 

inte troligt att de själva märker att de har en stor psykisk belastning. Även den fysiska 

belastningen tycktes vara stor. Vi uppfattade det som att anhörigvårdarna kände både någon 

form av glädje och sorg och att omsorgsansvaret gav dem mening i det arbete de utförde. 

Anhörigvårdarnas syn på anhöriggrupperna har varit varierande, några upplevde det som ett 

stöd att få prata med andra i samma situation, medan andra var skeptiska eller inte orkade vara 

med.  

 

Vid en jämförelse med Wennbergs & Szebehelys (2002) studier, om anhörigvårdarens 

erfarenheter av olika former av kommunalt stöd, kom vi fram till att det är mycket som 

stämmer överens i författarnas och i vårt eget resultat. Anhörigvårdarna tackade nej till eller 

utnyttjade inte en stor del av det beviljade stödet, därför att det inte passade in i deras vardag.  

 

 

 

8. Slutord 
En del förändringar i stödinsatserna från kommunernas sida kommer att behövas, för att 

hjälpa anhörigvårdarna att oftare ta emot hjälpen och för att bygga upp ett förtroende hos 

dem. Därför finns det skäl att höja kvaliteten på stödinsatser som erbjuds, eftersom kvaliteten 

är avgörande för om de anhöriga ska använda sig av stödet. Det finns skäl att tro att 

anhörigvården kommer att minska då den blivande äldre generationen idag kanske ser 

annorlunda på att ta hjälp från samhället. Enligt de senaste undersökningarna är tendensen att 

förlita sig mer och mer på anhöriga i äldrevården och detta går emot de äldres önskan. Idag 

arbetar kvinnor i lika stor utsträckning som männen och därför kanske de inte ser det som lika 

naturligt att vara hemma och ta hand om hemmet. De flesta anhörigvårdare idag är kvinnor, 
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och vi tror att det kommer att bli färre anhörigvårdare i framtiden om inte kvaliteten på 

insatser höjs. 

 

Det skulle vara intressant att om några år återkomma med ny undersökning om hur den nya 

generationen äldre/anhörigvårdare upplever sitt vardagliga arbete och deras erfarenheter av 

det stöd samhället kan erbjuda då.  
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      Bilaga 1 

Informations formulär  
 
Till Dig som Vårdar en Närstående 
 
Vi är två studenter som läser Sociala omsorgsprogrammet med inriktning äldre och 

handikappade, vid institutionen för hälsovetenskaper, Högskolan Kristianstad. Vi håller på att 

skriva C-uppsats/examensarbete om vilket stöd en anhörigvårdare kan få av samhället. 

Anhörigvård är ett aktuellt och intressant område som blivit uppmärksammat till stor del tack 

vare regeringens projekt ”Anhörig 300” som tillkommit för att utveckla stödet till de som 

vårdar sina närstående.  

 

Vårt syfte med studien är att undersöka hur anhörigvårdarna upplever sitt vardagliga arbete, 

vilket stöd samhället kan ge och hur det upplevs.  

 

Vi har varit i kontakt med anhörigkonsulent/ordförande i anhörigförening, som Du vet, och 

därifrån fått ditt telefonnummer. Intervjun ska givetvis göras på tid och plats som passar dig. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan avbryta deltagandet om och när du så önskar. 

Intervjun är beräknad att ta ca 40 minuter och vår förhoppning är att vi får din tillåtelse att 

använda oss av bandspelare. Efter att vi skrivit ut intervjun kommer bandet att raderas. Vi 

kommer inte att skriva ut ditt namn i uppsatsen, och ingen kommer att kunna identifiera dig. 

Resultatet kommer att redovisas i form av en uppsats, denna kommer att finnas tillgänglig via 

högskolans bibliotek och på Institutionen för hälsovetenskaper i Kristianstad. 

 

Vi kommer att kontakta Dig inom kort för att höra om Du är intresserad av att deltaga och i så 

fall bestämma tid och plats för intervjun. 

Om Du undrar över något går det bra att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Ewa Lundgren   Janette Sjöblom 
xxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxx  
291 60 Kristianstad   291 35 Kristianstad 
Tfn  xxx-xxxxxx   Tfn xxx-xxxxxx 
Mobilnr: xxxx-xxxxxx   Mobilnr: xxxx-xxxxxx 
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      Bilaga 2 

Intervjuguide      
 
 
 
Hur kom det sig att du blev anhörigvårdare? 

- Vem vårdar du? 

- Hur länge har du varit anhörigvårdare? 

- Hur ser din vardag ut? 

 

Hur upplever du att det är att vara anhörigvårdare? 

- Vad tycker du är positivt med att vara anhörigvårdare? 

- Vad ser du som jobbigt/negativt med att vara anhörigvårdare? 

 

Hur har du kommit i kontakt med anhörigkonsulent/anhörigförening? 

- Vilket stöd får du från dem? 

- Vilken betydelse har detta stöd för dig? 

- Vilka övriga stöd har du, formell/informell? 

 

Hur upplever du stödet från släkt, grannar, vänner och samhället? 

- Vilken betydelse har stödet för dig? 

- Vilken hjälp känner du att du kan få från samhället? 

 

Finns det något du saknar i stödet som anhörigvårdare? 
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                                             Bilaga 3 

Arbetsfördelning 

 
Ewa: 
Bakgrund: 

2.1. Samhällets ansvar  

2.2. Anhörig 300  

2.3. Kommunens ansvar 

2.4. Definition av begreppet anhörig  

Teorier:  

3.2. Rollteori 

Metod:  

4.3. Tillvägagångssätt  

4.4. Bearbetning och analys  

4.5. Etiska överväganden 

Intervjuer: skrivit ut 3 

 

Janette: 
Bakgrund: 

2.5. Anhörigomsorg  

2.6. Anhörigföreningar/Anhörigrådet AHR  

2.7. Olika former av anhörigstöd  

2.8. Tidigare forskning/studier  

Teorier:  

3.1. Utbytesteori 

Metod:  

4.1. Metodval  

4.2. Urval  

Intervjuer: skrivit ut 3 

 

Övriga delar i arbetet ansvarar vi gemensamt för. 

 
 




