
Fakulteten för samhälls-och livsvetenskap
social omsorgsvetenskap

Anita Hjort och Annelie Långström

Anhörigas vardag -
         en kvalitativ studie om att ge omsorg till en närstående

The everyday life of caregivers -
   a qualitative study about caring for a relative

Social omsorgsvetenskap 10 p
C-uppsats

Datum/Termin: 06-05-24

Handledare: Marit Grönberg Eskel

Examinator: Lars Bergström



1

FÖRORD
Vi vill rikta ett stort tack till de personer som ställt upp på intervjuerna och möjliggjort denna
studie. Det har varit intressant och innehållsrikt att ta del av deras värdefulla synpunkter. Ett
tack går även till vår handledare Marit Grönberg Eskel för de synpunkter och uppmuntran hon
givit oss samt till anhörigkonsulenten och anhörigföreningen som har gett oss möjligheter att
få träffa informanterna.

Karlstad, maj 2006

Anita Hjort

Annelie Långström
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SAMMANFATTNING

Syftet med denna c-uppsats var att få en ökad förståelse för anhörigas vardag som ger
omsorg/vård till äldre och långtidssjuka samt om de stödinsatser som ges har någon betydelse
för deras livskvalité. De frågeställningar som vi utgick ifrån var:

• Hur uppfattar anhöriga sin vardag.

• Leder stödinsatserna till en förbättrad livssituation.

• Förbättrar stödinsatserna livskvaliteten hos anhöriga.

Vi använde en kvalitativ metod för att besvara syftet och vi valde personliga intervjuer för att
få en djupare förståelse hur informanterna upplevde sin livssituation. Deltagarna i vår studie
var sex kvinnor, varav tre av dem var anhörigvårdare till sin make och de övriga var
omsorgsgivare till sina föräldrar.

Genom intervjuerna med de anhöriga har vi kommit fram till att i livssituationen innan de fick
stödinsatserna, så upplevde anhörigvårdarna och omsorgsgivarna att situationen var
påfrestande och ansträngd. Många upplevde att det skapades stress, oro och en bundenhet i
vardagen. Vi kunde i vår studie se att stödinsatserna har påverkat livssituation i rätt riktning
och att många i dag upplevde att deras vardag har blivit mer hanterbar och att stödet har
förbättrad livskvalitén.

ABSTRACT

The purpose of this thesis has been to increase the knowledge about the life situation for next
of kin who are caring for the elderly and mentally disabled. Also, the impact of “supportive
actions” on the quality of life for the next of kin has been assessed. This study tried to answer
the following questions:

• How do next of kin perceive their every day life.

• Do supportive actions lead to a better situation in your every day life.

• Do supportive actions raise the quality of life for next of kin

To answer the questions above a qualitative method was used. Individual interviews were
chosen to get a deeper understanding of how the target group was experiencing their life
situation. The participants in our study were six women, three were home nursing their
husbands and the other three were caring for their parents.

Through the interviews it was concluded that their life situation was trying and strenuous
before the “supportive actions” begun. Stress, anxiety and confinement were common place.
In the study it was identified that the “supportive actions” had a positive influence on the life
situation and as a consequence the next of kin had a more manageable everyday life after the
actions were implemented. The support created the necessary conditions for an increased
quality of.
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1.  INLEDNING

Under detta kapitel presenterar vi oss själva och beskriver vårt problemområde. Därefter
redogör vi kort om upplägget på uppsatsen och slutligen de begrepp vi vill definiera för att
läsaren ska få en förståelse för uppsatsens innehåll.

1.1 Presentation

Vi är två studenter, Anita Hjort och Annelie Långström, som studerar vid det Sociala
omsorgsprogrammet vid Karlstads universitet. I vår utbildning ingår att skriva en C-uppsats i
ämnet social omsorgsvetenskap. Under utbildningen har vi varit ute på praktik i
äldreomsorgen och fått kunskaper om de äldres situation. För oss kommer ett framtida yrke
att vara biståndshandläggare i äldreomsorgen och för att bäst kunna hjälpa den anhörige när
han/hon eller den närstående är i behov av stöd, måste vi även ha förståelse för var den
anhörige befinner sig i sin livssituation, för att veta vilka stödinsatser som har det största
värdet. Det är på så vis vi kan lägga grunden för ett individuellt och situationsanpassat stöd.
Vårt gemensamma intresse för den vardagskunskap som finns hos anhöriga, hur
livssituationen ser ut, samt om stödet de erbjuds inverkar på deras livssituation gjorde att vi
ville skriva vår uppsats.

1.2 Problemområde

Förändringar inom äldreomsorgen under 1990-talet har inneburit att allt fler personer bor kvar
i det egna hemmet även om de har stora behov av stöd och hjälp. Minskningen av vårdplatser
inom geriatrisk vård och allt kortare vårdtider på sjukhus gör att fler lämnar sjukhuset med
kvarstående vårdbehov. På grund av detta måste de anhöriga ta ett större ansvar. I takt med
det offentliga systemets ökande svårigheter att tillgodose befolkningens behov har familjens
vårdande roll och funktion fått en betydligt större uppmärksamhet. Denna uppmärksamhet har
bland annat inneburit ny lagstiftning och särskilda statsbidrag i syfte att utveckla stödet till
anhöriga som vårdar närstående (Socialstyrelsen, 2002).

De hjälpinsatser som utförs av familjen och andra medborgare, den informella omsorgen, är
mycket omfattande. Det kan handla om allt från socialt stöd och hjälp med hushållssysslor till
hjälp med personlig omvårdnad och tillsyn. Vanligtvis uppfattar de anhöriga inte sig själva
som vårdare, utan det man gör är bara en naturlig del i relationen man har med den
hjälpbehövande. Vården de ger uppfattas ofta som en självklarhet för att hjälpa sin nästa till
ett så bra liv som möjligt, trots sjukdom eller handikapp (Socialstyrelsen, 2002).

Anhörigskapet har både positiva och negativa sidor. Hur relationen mellan den anhörige och
den närstående i behov av stöd utvecklas beror i hög grad på hur relationen såg ut innan
sjukdomen eller hjälpbehovet uppstod samt vilka resurser man har att tillgå. De stödinsatser
som samhället idag riktar till den vårdbehövande äldre, den sjuke, eller den
funktionshindrade, innebär ofta att även den anhöriges situation underlättas, men det behövs
också insatser som riktar sig direkt till de anhöriga. Idag finns det inte någon skyldighet för
socialtjänsten att ge stöd till de anhöriga utan hjälpen erhålls indirekt genom att stödet bedöms
utifrån de närståendes behov. Ofta kommer de anhörigas hjälpbehov i skymundan och
kluvenheten som finns i lagstiftningen måste uppmärksammas av den som utreder
hjälpbehoven (Johansson, 2001).



6

Det finns idag få studier som utvecklar och utvärderar stöd ur de anhörigas egna perspektiv,
om stödet har den kvalitén som anhöriga önskar och om det leder till en förbättrad livskvalité
för anhöriga som vårdar och ger omsorg. Mycket av den forskning som har bedrivits om äldre
har fokuserat på en av parterna: vårdtagare, anhöriga eller på vårdgivare. Denna kunskap är
viktig men den ger en ensidig bild utan insikt i dynamiken och relationen mellan de olika
parterna. Forskning har haft en alltför hög tilltro till mätning av anhörigas belastning och till
de professionellas uppfattning om vilka faktorer som är viktiga för de anhöriga. Detta har
bidragit till en inskränkt uppfattning om innehållet och betydelsen av relationen mellan
anhöriga och den närstående (Lundh, 2005).

Det finns en kunskapsbrist när det gäller om stödinsatser leder till en förbättrad livskvalité för
anhöriga (Socialstyrelsen, 2002:52). Vi tycker att det därför är angeläget att göra en
undersökning om anhörigas vardag samt om stödinsatserna som ges har någon betydelse för
deras livskvalité. C- uppsatser av detta slag är relevanta för social omsorgsvetenskap och de
kunskaper vi får genom att arbeta med denna uppsats kommer vi att kunna använda oss av i
vårt kommande arbete som biståndshandläggare. Vi tror att anhöriga som får stödinsatser har
bättre förutsättningar för att orka med sin vardag.

1.3 Rapportens upplägg

Efter en kort inledning redogör vi under kapitel 2 för bakgrunden till vår studie och gör en
kort historisk beskrivning av hur det sett ut för anhöriga. Vi redogör även vilka stödinsatser
som är vanligast samt redovisar vad socialtjänstlagen säger om anhöriga. I kapitel 3 beskrivs
syftet och frågeställningarna, i kapitel 4 redovisas teoretiska utgångspunkter och tidigare
forskning. I kapitel 5 beskrivs vilken metod vi använt oss av och hur genomförandet gått till. I
kapitel 6 redovisas vårt resultat och i kapitel 7 analyseras resultaten. Kapitel 8 avslutar
uppsatsen med en diskussion.

1.4 Begreppsdefinitioner

I texten nedan förklaras begrepp som vi använder i vår uppsats för att det tydligt ska framgå
vad som menas. Begreppen som förklaras skrivs med kursiv stil.

Vi har använt oss av Margaretha Hagbergs (2002) definition av livskvalité och livskvaliténs
fem teman som är balans, kontinuitet, skapande, överskridande och engagemang. Det centrala
temat är engagemang. Detta beskrivs i termer av lust, initiativ och att ha en uppgift att fylla.
Det handlar också om att bli berörd och att ha ett mål utanför sig själv.

Med begreppet anhörig menas inom familjen eller släkten där relationen är baserad på
blodsband och/eller juridiska band. Det som komplicerar begreppet anhörig är att man är
anhörig åt båda håll. Man är anhörig som hjälpgivare och som mottagare av hjälpen (Jeppsson
Grassman, 2001:9). Vi kommer i vår studie att använda begreppet anhörig som den som ger
vård och omsorg.

Begreppet närstående innefattar även grannar och vänner som kan ge vård och omsorg till en
äldre människa. Närståendebegreppet kan också användas åt båda håll på samma sätt som
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anhörigbegreppet. Vi kommer i vår studie att använda begreppet närstående då vi avser den
person som får vård och omsorg av en anhörigvårdare eller en omsorgsgivare (a.a.: 12).

En anhörig kan vara omsorgsgivare eller anhörigvårdare. Att vara omsorgsgivare innebär att
man ger omsorg till en släkting utanför det egna hemmet och gör alla typer av insatser
vanligast är hushållsarbete, omvårdnad, passning och kontakt.  Anhörigvårdaren sammanbor
med den som får vård och behovet av insatserna till den närstående är ofta stora och
vårdinsatserna till den närstående tar en stor plats i vardagen (a.a.: 71f).

Med stödinsatser för anhöriga menas att den som ger vård och omsorg ska få möjlighet till
avlastning då någon annan exempelvis kommunen tar över ansvaret. Det kan även vara
tekniska hjälpmedel som stöd för den anhörige (Socialstyrelsen, 2002).

Ett sätt att se på de stödinsatser som anhöriga får är att se det som direkt eller som indirekt
stöd beroende på om det är riktat till den anhöriga eller till den närstående. Ett direkt stöd kan
vara utbildning och anhörigcirkel. Indirekt stöd kan vara hemtjänst eller avlösning som inte är
riktat direkt till den anhöriga men ändå ger den anhöriga stöd (Jeppsson Grassman,
2003:161).
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2. BAKGRUND

I det här kapitlet redogörs kort om anhörigas livssituation historiskt sett. Vi redogör vidare
vad ”Anhörig 300” och Socialtjänstlagen har för betydelse för de anhöriga. Vidare beskrivs
olika stödinsatser för att ge läsaren möjlighet att följa med i det som senare belyses i
uppsatsen.

2.1 Anhörigas livssituation historiskt sett

Att ta hand om sina äldre inom familjen är en gammal tradition i Sverige. Det var kvinnorna
som skulle svara för vården för de äldre som fick bo på gården eller i samma hus. När
kvinnorna under industrialiseringen gick ut i arbetslivet så försvårades deras möjligheter att ta
hand om de äldre vilket gjorde att kommunerna fick ta över ansvaret allt mer för de äldre i
samhället (Socialstyrelsen, 2000:9).

1990-talet var en tid av neddragningar och omorganisation i äldreomsorgen samtidigt som
andelen äldre ökade vilket medförde att de anhöriga blev en allt viktigare resurs som
vårdgivare. Neddragningarna medförde att det blev färre vårdplatser och kortare vårdtider
inom sjukvården, samtidigt som det skedde omprioriteringar inom kommunens
institutionsboende och hemtjänst. Konsekvensen blev att de med störst omvårdnadsbehov fick
ökade hemtjänstinsatser medan grupper med mindre vård- och omsorgsbehov, som tidigare
kunde få hjälp, inte fick någon hjälp alls, framför allt inte med serviceinsatser. Äldre med
omsorgsbehov vårdas därför alltmer hemma nu jämfört med tidigare (Jeppsson Grassman,
2003:14).

Under slutet av 1990-talet fick socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utveckla stödet till
de anhöriga eftersom man fann att anhörigstödet sammantaget var svagt utvecklat i
kommunerna. Mycket tydde på att anhöriga som utförde omfattande hjälpinsatser ofta inte
fick den hjälp de behövde. Därför beslutades att det skulle satsas på anhörigstödet i landet
genom ett långsiktigt arbete med att stödja de anhöriga för att på olika sätt bidra till en ökad
livskvalité. Tidigare hade de anhöriga hjälpt i det tysta och varit oavlönade men nu började de
uppmärksammas i och med regeringens satsning på ”Anhörig 300” vilket gjorde att
anhörigstödet började utvecklas i kommunerna. Anhörigföreningar började växa fram och
speciellt aktiva var demensföreningarna (Jeppsson Grassman, 1993).

2.2 Anhörig 300

Riksdagen beslutade att under åren 1999-2001 satsa 100 miljoner kronor per år till utveckling
av anhörigstödet. Detta projekt benämndes ”Anhörig 300” och var en del av den nationella
handlingsplan som togs fram för äldrepolitiken (Nationell handlingsplan för äldrepolitiken).
För att få ta del av utvecklingsmedlen skulle kommunerna i samarbete med anhörig- och
frivilligorganisationerna upprätta en handlingsplan som visade hur arbetet med att skapa
stödinsatser till anhöriga skulle bedrivas och att handlingsplanen var förankrad i ansvarig
nämnd. Syftet var att stimulera kommunerna till att utveckla stödet till anhöriga som vårdar
äldre, funktionshindrade och långvarigt sjuka (Socialstyrelsen, 2002:7).

”Anhörig 300” har haft stor betydelse för utbildning av personal och anhöriga i bemötande
och kunskap om olika sjukdomar, framförallt demens. I ”Anhörig 300” arbetet har ett flertal



9

kommuner utvecklat funktionen ”anhörigkonsulent”, det vill säga en särskild person som har
till uppgift att stödja de anhöriga. På motsvarande sätt har en träffpunkt och anhörigcentra
tillkommit i mer än hälften av de kommuner som tagit del av ”Anhörig 300” medlen. Andra
insatser inom ”Anhörig 300” som har en förebyggande karaktär är hälsokontroller,
semestervistelser och andra former av rekreation för anhöriga (a.a:7f ).

Socialstyrelsen hade till uppgift att årsvis följa upp arbetet i kommunerna och lämna rapport
till regeringen om utvecklingen. Enligt socialstyrelsen är anhörigstödet mer utbyggt idag men
kvalitén på de olika insatserna behöver utvecklas. Vidare har de sett att nya stödformer har
tillkommit och att gamla har vidareutvecklats. (Socialstyrelsen, 2002).

I Värmland har man sett framsteg när det gäller utveckling av stödet i att anhöriggrupper har
bildats och avgiftsfri avlastning – avlösning beviljats (a.a:29). Kommunförbundet har
tillsammans med Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete vid Karlstads universitet (IKU)
gjort en utvärdering av verksamheten i Värmland som heter ”Anhörigas insatser och
samhällets stöd” (Eriksson & Ede, 2005). Alla kommuner i länet har genom enkäter svarat på
hur de anhörigas situation ser ut. Utvärderingen visade att det fanns stora svårigheter att få tag
i anhörigvårdarna och att anhöriga känner sig mer bekräftade genom ”Anhörig 300” men att
de fortfarande har en jobbig situation (Socialstyrelsen, 2002:41).

Samhällets målsättning med anhörigstödet var att:

1. Synliggöra de anhörigas situation

2. Förebygga utbrändhet

3. Förbättra livskvalitén hos anhöriga (a.a:51).

”Anhörig 300” har som sagt synliggjort de anhöriga men det som man inte vet är om de
utbyggda direkta stödinsatserna nått de som behöver det och ger stödet i så fall en bättre
livskvalité hos de anhöriga (a.a:52).

2.3 Socialtjänstlagen

Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:45) så har kommunen ett särskilt ansvar för vissa grupper i
samhället som till exempel äldre, människor med funktionshinder och anhörigvårdare. Många
anhörigvårdare lever under stora påfrestningar både fysiskt och psykiskt och har ett stort
behov av avlösning. Lagen omnämner dem som vårdar närstående och det innebär att man
inte bara behöver vara anhörig, utan kan vara en vän eller granne som vårdar och därför har
behov av avlösning. Socialtjänstlagen är en ramlag vilket innebär att kommunerna själva får
frihet att tolka lagen efter lokala förutsättningar och därmed även vilket anhörigstöd som ska
finnas i varje kommun (Bergstrand, 2002:8). Socialtjänstlagen utökades 1998 med ett nytt
stycke om stöd till anhörigvårdare, 5 kapitlet 10 § som säger:

”Socialnämnden bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående
som är långvarigt sjuka eller äldre som har funktionshinder” (SFS 2001:45).

Riksdagen har genom denna paragraf synliggjort vilka som bör få stöd genom avlösning.
Eftersom det står att socialnämnden bör i lagen så är det ingen rättighet utan en
rekommendation. Hade det däremot stått skall så hade det varit en skyldighet för kommunerna
(Johansson, 2001).
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2.4 Vanliga stödformer

Stödinsatserna syftar till att psykiskt, fysiskt och socialt stödja och underlätta för den anhörige
som ger vård och omsorg till en närstående. Detta ger en bättre livskvalité för både
anhörigvårdaren, omsorgsgivaren och för den närstående. Ett sätt att se på det stöd som
anhöriga får är att se det som direkt eller indirekt stöd beroende på om det är riktat till den
anhörige eller till den närstående. En direkt stödinsats kan vara utbildning och anhörigcirkel
genom anhörigförening eller demensteam. Indirekt stöd kan vara hemtjänst eller avlösning
som inte är riktat direkt till den anhöriga men ger ändå den anhöriga stöd (Jeppsson
Grassman, 2003:161). Nedanstående stödinsatser kan beviljas av biståndsbedömare och vissa
av dem är avgiftsbelagda. De kan benämnas olika i olika kommuner (Socialstyrelsen,
2002b:17).

Dagverksamhet
Den närstående åker iväg på verksamhet några timmar, en till tre dagar i veckan. Där finns
sysselsättning och social samvaro. Den anhöriga ska därmed få avlastning från sitt ansvar.

Korttidsboende
Den anhöriga får en längre tids avlastning då den närstående bor på ett särskilt boende i en till
tre veckor. Det kan till exempel vara bestämda tidsintervaller med en vecka borta och tre
veckor hemma.

Hemtjänst
Efter biståndsbeslut kommer personal och utför arbetsuppgifter i hemmet hos den som
behöver vård och omsorg. Hemtjänsten kan utföra personlig omvårdnad som dusch,
påklädnad, förflyttning eller hjälp till toaletten. Personalen kan även utföra hushållsarbete
som tvätt, städ och så vidare.

Avlösning i hemmet
Personal från kommunen eller från någon annan organisation till exempel en anhörigförening
kommer och löser av den anhörige några timmar. Anhörigvårdaren får då möjligheten att
komma hemifrån en stund från en till några gånger per vecka när någon annan vårdar i dennes
ställe.

Andra stödinsatser (alla dessa stödinsatser beviljas inte av biståndshandläggare)
Andra stödformer kan till exempel vara tekniska hjälpmedel som rollator, färdtjänst,
trygghetslarm att påkalla hjälp med och servicelägenhet där man kan få social samvaro och
där det finns hiss.

Demensteam
Teamet ger stöd, samtal och utbildning med mera till anhöriga där någon närstående drabbats
av demenssjukdom (www.karlstad.se).
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3. SYFTE

Syftet med undersökningen är att få en ökad förståelse för anhörigas vardag som ger
omsorg/vård till äldre och långtidssjuka samt om de stödinsatser som ges har någon betydelse
för deras livskvalité.

3.1 Frågeställningar

– Hur uppfattar anhöriga sin vardag.

– Leder stödinsatserna till en förbättrad livssituation.

– Förbättrar stödinsatserna livskvalitén hos anhöriga.

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER SAMT TIDIGARE
FORSKNING

Här redogörs för våra teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning som vi funnit relevant
utifrån våra frågeställningar. När vi redovisar forskning och teori så använder vi författarens
begrepp och inte de begrepp som vi själva använder i uppsatsen.

4.1 Teoretiska utgångspunkter

De teoretiska utgångspunkter vi valt att använda oss av är den salutogena modellen och
Hagbergs teori om livskvalité.

4.1.1 Antonovskys teori om känsla av sammanhang

I den salutogena modellen är ”känsla av sammanhang” i tillvaron viktig för att uppnå en bra
hälsa. De tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet utgör tillsammans
begreppet ”känslan av sammanhang” och kan ses i vilken utsträckning människan löser
problem i sitt liv, samt hur spänningar hanteras på ett mer eller mindre framgångsrikt sätt. Det
handlar om att välja rätt strategi vid rätt tillfälle. De tre komponenterna kan inte förstås och
användas var och en för sig utan de hänger alla ihop och är beroende av varandra
(Antonovsky, 1991).

Den mänskliga tillvaron är full av påfrestningar, motgångar, krav, konflikter och olika slag av
problem som måste lösas. Vad är det som gör att en del av oss klarar av svåra påfrestningar
med hälsan i behåll och till och med kanske växer och vidareutvecklats av det? Detta är den
frågan Antonovsky ställer. Hans svar är att motståndskraften beror på vår känsla av
sammanhang, det vill säga i vilken utsträckning vi upplever tillvaron som meningsfull,
begriplig och hanterbar. Antonovsky har även utarbetat ett frågeformulär som syftar till att
mäta individers känsla av sammanhang i sina liv (Antonovsky, 1991:227).
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Begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet innebär att de människor som ser
sammanhang i tillvaron och ser sin situation som hanterbar, sina handlingar som
meningsfyllda, är de som har störst möjlighet till en god hälsa. Hälsan har ingen betydelse om
inte livet har en mening och ett innehåll. Antonovsky visade i sin undersökning att personer
med svag känsla av begriplighet kände sig utsatta för händelser som de blev drabbade av.
Personer med hög känsla av begriplighet upplevde däremot olika händelser i livet som
utmaningar som de kunde möta.

Hanterbarhet definieras som de resurser en människa har att förfoga över och med vars hjälp
hon kan möta de krav som ställs på henne. Om man har en hög känsla av hanterbarhet känns
inte som att livet behandlar en orättvist eller att man ständigt är drabbad. Olyckliga saker
händer i livet, men när så sker kommer människan att kunna reda sig och inte sörja för alltid.
Meningsfullhet är en motivationskomponent som syftar på i vilken utsträckning det känns att
livet har en mening, där problem och krav som människan ställs inför är välkomna
utmaningar och inte något som man mycket hellre vill vara utan. Enligt Antonovsky (1991)
drar människan sig inte för att anta utmaningen när hon/han påtvingas olyckliga upplevelser,
hon/han ställer in sig på att söka en mening i den och försöker att göra sitt bästa för att
komma igenom.

4.1.2 Hagbergs teori om livskvalité

Mening i livet tycks vara en universell faktor för välbefinnande och livskvalité. Mening och
engagemang är förbundna med varandra och förefaller vara centrala för upplevelsen av god
livskvalité oavsett fysisk och psykisk förmåga. Margaretha Hagberg har i sin
doktorsavhandling ”Att vara en helhet i ett sammanhang” (2002) intervjuat äldre människor
för att ge ett inifrånperspektiv på vad som ger livskvalité i ålderdomen. Avhandlingen är
skriven i ett existentiellt och utvecklingspsykologiskt perspektiv och handlar om hur
personlighet och grundläggande föreställningar påverkar förutsättningar för ett gott åldrande.
Hagbergs avhandling består av delstudier med delvis olika fokus. Analysen av den första
delstudien visar att de personlighetsfaktorer som tydligast visar samband med god livskvalité
är emotionell stabilitet, självtillit, tillit till andra och kraft. I den andra delstudien fokuseras
grundläggande föreställningar, det vill säga föreställningar om jaget, om livet, om mening och
värde och om makt att påverka sin livssituation. De grundläggande föreställningarna antas
utgöra en bro mellan personlighet och livskvalité.

Intervjuerna som Hagberg (2002) genomfört visar sig innehålla fem teman som utgör det
väsentliga för livskvalité i ålderdomen. Dessa är Engagemang, Balans, Kontinuitet, Skapande
och Överskridande. Det centrala temat är engagemang. Detta beskrivs i termer av lust,
initiativ och att ha en uppgift att fylla. Det kan exempelvis vara politiskt eller socialt
engagemang. I en del intervjuer talas det om att engagemang minskat med åldern och att
åldrandet i sig kan kräva mer av yttre stimulans för att vidmakthålla detta. Balans och
kontinuitet är övergripande teman och balans beskrivs i termer av ”lagom” och att känna igen
sig själv genom livet, medan kontinuitet handlar om att ha en emotionell kontinuitet genom
att träffa sina vänner, att ha ritualer och bevara traditioner. Skapande innebär att något
åstadkoms och att man uttrycker sig själv genom att förverkliga sina drömmar och visioner,
att bygga, forma, göra något nytt eller att omforma och att förbättra något man har redan har.
Människan påverkar sitt eget och andras liv genom att man kan förändras och gör nya saker.
Överskridande handlar om att gå utöver sig själv, nuet och den reella verkligheten.
Gemenskap är det främsta exemplet på överskridande men även kulturupplevelser är viktiga



13

för att överskrida sig själv och nuet. Enligt Hagberg (2002) är förutsättningarna för att vara en
helhet i ett sammanhang:

1. Att acceptera sig själv som den man är och tillerkänna sig själv värde

2. Att finnas i ett sammanhang som kan accepteras, att vara en viktig människa för någon,
samt att erkänna sig själv betydelse

3. Att kunna uttrycka den man är inför någon och att få ett svar som visar att den andra
förstått

4. Att ha visioner, vara medveten om dem, ha någon att dela dem med och kunna sträva mot
att utvecklas, förverkliga eller leva dem.

”Att vara en helhet i ett sammanhang” heter också den teoretiska modell som avhandlingen
utmynnar i och som blir en modell för en god livskvalité i ålderdomen. Att vara en helhet
innebär förenklat uttryckt att den inre och yttre identiteten är samstämmiga, så att man har
kontakt med och kan uttrycka sin inre identitet. Att vara i ett sammanhang syftar på att det
finns tillgång till en arena där man har möjlighet att ta emot intryck och att ge uttryck för sig
själv och blir bemött och får bekräftelse.

Arenan är det sammanhang som individen har tillgång till eller befinner sig i. Den kan vara
både fysisk och psykisk. Intryck kan bestå av sinnesintryck, delade upplevelser, nya tankar,
drömmar eller konstupplevelser. Uttryck kan vara handlingar och kroppsliga eller verbala
uttryck. Bemötande är svaret på den yttre identitetens uttryck. Bemötande från andra
människor ger signaler som tolkas av individen och påverkar henne. Bekräftelse är svaret på
den inre identitetens uttryck. Ett bekräftande bemötande ger individen en upplevelse av att
vara förstådd eller uppfattad i enlighet med hennes egen uppfattning om vem hon är.
Livskvaliténs centrala tema är engagemang och engagemang kräver ett sammanhang eller en
arena. Avsaknaden av en sådan anges som en orsak till försämrad livskvalité.

4.2 Tidigare forskning

När det talas om äldre som vårdar sina äldre närstående, så handlar det oftast om hjälpen med
mat, dagliga aktiviteter och hygien men uppgiften är betydligt mer varierande än så.
Uppgiften ”att hålla regelbunden kontakt och finnas till hands om något inträffar” kan kännas
nog så belastande för anhörigvårdarens egen livskvalité. De som är i den situationen känner
sig bundna vid att finnas till hands och anpassar sitt liv till möjliga nödutryckningar.
Samtidigt kan deras ansvar vara så osynligt för omvärlden att de aldrig får något erkännande
för det säger omvårdnadsforskaren Anna Kristensson Ekwall (2004).

”Informal caregiving at old age” är en avhandling gjord vid Lunds Universitet av Anna
Kristensson Ekwall (2004). Syftet med studien var att undersöka livskvalité hos
anhörigvårdare som var äldre än 75 år. Av de 4278 personerna som ingick i studien vårdade
18 % någon annan person på grund av dennes nedsatta hälsa. 40 % av dem som vårdade
gjorde det varje dag. Studien var uppdelad i fyra delstudier där varje del berörde
anhörigvårdarens livskvalité utifrån olika perspektiv. Studien visade att anhörigvårdarna som
anpassade sina aktiviteter eller höll regelbunden kontakt med den närstående hade en ökad
risk för att få en låg livskvalité. Dålig ekonomi samt att själv behöva hjälp innebar också en
ökad risk för låg livskvalité för den som vårdade.
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Av de svårigheter som vårdarna stötte på i vårdsituationen var de mest förekommande:

– Att den närstående hade problem att röra sig, vilket upplevdes som besvärande

– Vården begränsade deras sociala liv

– De hade inte möjligheter att umgås med sina vänner lika ofta som tidigare

– Den närstående behövde mycket hjälp med personlig vård

– De hade sömnproblem

Författaren (Kristensson Ekwall, 2004) tittade på vilka copingstrategier som anhörigvårdaren
använde sig av för att klara av de påfrestningar som de möttes av.  De mest framträdande
copingstrategierna från anhörigvårdarna var att:

– Hålla sina känslor i kontroll

– Tänka tillbaka på den goda tiden som de har haft tillsammans med den vårdade

– Bestämma vad som är viktigast att följa och att inse att det finns de som har det sämre

– Ta en dag i taget

– Se det positiva i varje situation

Tillfredställelse är en annan aspekt som undersöktes. Det visade sig att de vanligaste källorna
till tillfredställelse hos den som vårdar var att se att den närstående hade det bra. Det gav
tillfredställelse att se den närstående lycklig, att värdigheten behölls, slippa vårdas på
institution och den som vårdade kunde göra den närstående nöjd.

I en av studierna gjordes en jämförelse mellan män och kvinnor på nära 800 äldre
anhörigvårdare. Den visade att de män som vårdade hjälpte till fler timmar i veckan, men var
ändå mer nöjda än kvinnorna. Männen ansåg i högre grad än kvinnorna att vårdandet vidgat
deras horisont och hjälpt dem att växa som människor. Skälet kan vara att männen fått ett nytt
ansvarsområde som kändes meningsfullt för dem. De fick i regel också mycket beröm från
omvärlden för sitt arbete. De kvinnor som vårdade i den här åldersgruppen hade däremot ofta
varit hemmafruar så för dem innebär vården bara att fortsätta med samma uppgifter som
tidigare. Det gav dem ingen omväxling utan bara en belastning just när de äntligen hoppades
kunna pusta ut, menar Kristensson Ekwall (2004). Hon tycker det är viktigt att omvärlden
uppmärksammar vårdande äldre kvinnor och ger dem lika mycket erkännande som de
vårdande äldre männen. Hon tror också på informationsträffar för äldre anhörigvårdare. Vid
dessa träffar skulle det finnas vårdpersonal som tar hand om de närstående som inte kan
lämnas ensamma. Sådana träffar kan ge möjligheter att ta upp många praktiska frågor som till
exempel vad man gör med en människa som vill vara uppe och gå på nätterna och hur bemöts
en demenssjuk person (Kristensson Ekwall, 2004).

Anhöriginsatser och medborgarengagemang är titeln på ett kapitel i boken ”Anhörigskapets
uttrycksformer” (2003). I kapitlets analys tar Eva Jeppsson Grassman sin utgångspunkt i de
olika diskurser om medborgarna som hjälpgivare som utvecklats sedan början av 1990-talet,
liksom i de olika forskningstraditioner som finns inom området. Hon visar att det inte finns
något enhetligt synsätt när det gäller anhöriga och anhörigas hjälpinsatser. Anhörigskapet kan
ta sig olika uttrycksformer vilket även resultatet visar från den befolkningsstudie av invånarna
i Stockholms län som Jeppsson Grassman genomfört. Eftersom hon studerat frågan ur ett brett
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medborgarperspektiv, framkommer ett flertal olika hjälpmönster och kategorier av hjälpgivare
som utför sina hjälpinsatser under varierande villkor. Författaren lyfter bland annat fram
”omsorgsgivaren” och ”anhörigvårdaren”. Det är fråga om kategorier av hjälpgivare som
skiljer sig åt när det gäller bakgrundsförhållanden, hjälpinsatsernas inriktning och omfattning
men också beträffande relationen till hjälpgivaren och hjälpgivandets konsekvenser (a.a:40f).

För hjälparprofilen omsorgsgivaren är modern den vanligaste hjälpmottagaren. I genomsnitt
utför omsorgsgivaren 24 hjälptimmar per månad. Det kan vara dottern som flera gånger varje
vecka, efter arbetet, åker iväg och hjälper sin mamma som visserligen får hjälp av
kommunens hemtjänst, men där den hjälpen inte räcker till eller inte uppfattas som nog bra.
Andelen som utför den här typen av hjälpinsatser ökar med åldern. De är vanligast i
åldersgruppen 45-59 år, men även i åldersgruppen 60-74 år är det vanligt förekommande. Det
är också hjälpgivararna i den senare åldersgruppen som utför flest hjälptimmar i genomsnitt.
Omsorgsgivarna är oftast gifta eller sammanboende. Invandrare är i någon mån
överrepresenterade i denna grupp. I socioekonomiskt hänseende framstår omsorgsgivaren som
något mindre resursstarka än befolkningen i genomsnitt. Det visar sig främst när det gäller
inkomsten, något som sannolikt är ett uttryck för bland annat könsskillnader. Vad som är
karaktäristiskt för omsorgsgivaren är att de inte är resurstarka när det gäller sociala nätverk.
Kanske bör det tolkas som att hjälpgivandet faktiskt är mer betungande och tidskrävande och
därmed mer av ett hinder för ett umgänge med vänner och bekanta. Gruppen rapporterar stor
utsträckning av psykiska symtom (Jeppsson Grassman, 2003).

Människor med den här hjälpgivarprofilen hjälper sällan mer än en person, något som nog har
att göra med att deras åtaganden är mycket tidskrävande. De insatser de utför är
hushållsarbete, omvårdnad, passning och kontakt. Det är inom den här gruppen som vi
framför allt återfinner dem som har familjeorienterade omsorgsvärderingar det vill säga att de
anser i högre grad än andra medborgare att de har en skyldighet att ta hand om sina föräldrar
när de blir gamla. Samtidigt skriver Jeppsson Grassman att man kan vända på resultatet och
konstatera att majoriteten faktiskt inte anser att de har den förpliktelsen. Ändå utför de
hjälpen. Detta visar med all tydlighet komplexiteten i människors relationer till varandra och
när det gäller att ge hjälp (Jeppsson Grassman, 2003).

Den andra hjälpgivarprofilen är anhörigvårdaren som sammanbor med den personen som de
ger hjälp. De är oftast gifta. Hjälpmottagaren har behov av särskilda omsorgsinsatser och
denna grupp gör i tid de mest omfattande insatserna. Deras hjälptimmar var mer än 93 timmar
per månad. Kategorin anhörigvårdare består av både män och kvinnor med en liten övervikt
för kvinnor. De har högst medelålder av alla hjälpgivargrupper. Det är i åldersgrupperna 75-
84 år som de är vanligast förekommande vilket innebär att det är de allra äldsta hjälpgivarna
som utför flest hjälptimmar. Anhörigvårdaren finns på alla slags bostadsorter och är inte
vanligare på landsbygden än på andra ställen. Däremot är invandrare främst första
generationens invandrare något överrepresenterade i denna grupp. I socioekonomiskt
hänseende framstår denna grupp som minst resursstark av alla och andelen med högre
utbildning är lägre än i någon annan grupp, något som har med åldersstrukturen att göra.
Hjälpgivarna har också i genomsnitt lägre personlig inkomst än någon annan grupp (Jeppsson
Grassman, 2003).

Omvårdnadsinsatser är en viktig del av hjälpgivandets vardag för denna grupp, liksom
hushållsgöromål och passning. Trots att det är fråga om så många hjälptimmar delar i relativt
liten utsträckning hjälpgivarna i denna grupp ansvaret med andra. Kanske är de många
hjälptimmarna en konsekvens just av detta skriver Jeppsson Grassman. De får själva också i
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mindre utsträckning än andra grupper stöd i sin roll som hjälpgivare. Det finns tydliga inslag
av ensamhet i den här hjälpgivarprofilen. Anhörigvårdarna visar sig vara en mer resursfattig
grupp än omsorgsgivarna när det gäller sociala nätverket. Anhörigvårdarna har mer sällan än
någon annan grupp en personlig god vän att tala med om vad som helst. Det är också dessa
hjälpgivare som skattar sin hälsa som sämst och de rapporterar oftare och fler psykiska
symtom än någon annan grupp och är en sårbar grupp i sin hjälpgivarsituation (Jeppsson
Grassman, 2003).
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5.  METOD

I detta kapitel redogörs för hur vi har arbetat med studien. Under varje avsnitt påvisas vad
litteraturen säger och hur vi utfört vår studie. Det första avsnittet handlar om valet av metod
för undersökningen. I det andra avsnittet redovisas urval samt hur vi samlat in materialet. I det
tredje och fjärde avsnittet redogörs för kvalitén i kvalitativ metod och därefter hur vi har gått
tillväga, så att de som tar del av resultatet kan bilda sig en uppfattning om alla de val som
gjorts. I det femte avsnittet redogörs för hur vi bearbetat och analyserat materialet.
Avslutningsvis redovisas om de etiska överväganden som vi ställdes inför.

5.1 Kvalitativ metod och metodmotivering

Ett sätt att betrakta verkligheten är att se den subjektivt. Intresset förskjuts då mot att studera
hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten istället för att observera,
registrera och ”mäta” en given verklighet. I det senare perspektivet separeras individen från
omvärlden och försök görs för att förklara hur den objektiva verkligheten ser ut och hur den är
beskaffad (Backman, 1998:47). Vi valde att använda oss av det subjektiva betraktelsesättet
eftersom vi ville ha ett ”inifrånperspektiv” från våra informanter. Vi ville få en ökad förståelse
över anhörigas vardag som ger omsorg och/eller vård till äldre eller långtidssjuka, samt om
anhörigstödet har någon betydelse för deras livskvalité. Vi utgick från personliga intervjuer
där vi försökte förstå den verklighet som studerats med syfte att spegla den så noggrant som
möjligt. Detta tillvägagångssätt brukar kallas för ett ”inifrån- eller deltagarperspektiv” och
relationen mellan forskare och informanten utgår från en Jag - Du relation. Det som är
intressesant är det säregna, det unika eller det eventuellt avvikande. Det kvalitativa synsättet
eller ”filosofin” riktar intresset mer mot individen. I stället för att fråga hur en objektiv
verklighet ser ut ställs frågan hur individen tolkar och formar sin verklighet (Angelöw &
Jonsson, 2000).

Studien vilar på en deduktiv ansats och den kännetecknas av att man utifrån allmänna
principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. När vi gör en
översättning av ett teoretiskt begrepp till en intervjufråga kallas detta för att vi
operationaliserar begreppen och detta är en central aktivitet i den analytiska
kunskapsprocessen (Andersen, 1998). Vi har studerat begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet utifrån den salutogena modellen och livskvalité utifrån Hagbergs teori om
livskvaliténs essens. Med ett deduktivt arbetssätt antas objektiviteten i forskningen kunna
stärkas just genom att utgångspunkten tas i redan befintliga teorier. Forskningsprocessen blir
då i mindre grad färgad av våra subjektiva uppfattningar. (Patel & Davidsson, 2003).

5.2 Urval

Urvalet bestod av anhörigvårdare och omsorgsgivare som är eller har varit hjälpgivare och har
stödinsatser. De vårdar eller ger omsorg till äldre och långtidssjuka. Undersökningsgruppen
bestod av sex kvinnor i åldrarna 55-78, varav tre kvinnor var anhörigvårdare till sin make och
tre kvinnor var omsorgsgivare till sina föräldrar. För att komma i kontakt med informanterna
vände vi oss till anhörigföreningen i en kommun som hjälpte oss att förmedla kontakten till
informanterna (bilaga 1). Det visade sig vara svårt att få tag i tillräckligt många intresserade
informanter som ville delta i studien i den tänkta kommunen, så vi fick vända oss till en
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anhörigkonsulent i en annan kommun för att få tag i fler informanter. Vår tidsplan försköts i
och med detta och vi fick även ändra i brevet som vi använt i den första kommunen (bilaga 2).

Anhörigkonsulenten och vår kontakt i anhörigföreningen förmedlade information från oss till
personer relevanta för studien, detta innebar att vi inte styrde urvalet. Efter visat intresse för
att delta så fick vi deras kontaktuppgifter. Därefter kontaktades informanterna först per brev
där de informerades om studiens syfte, vem som var ansvarig för undersökningen och därefter
hade vi telefonkontakt för att bestämma tid och plats för intervjun. Förhoppningen var att
spegla bredden och mångfalden i hjälparprofilernas livssituation och vi eftersträvade att få en
spridning av både män och kvinnor i vår studie. Tyvärr visade det sig att det inte fanns några
män som ville delta i studien. En man som visade intresse att delta i vår studie tackade nej när
vi kontaktade honom på grund av personliga skäl.

5.3 Kvalitén i en kvalitativ metod

I forskning krävs det att trovärdigheten styrks i såväl insamling av information som vid
tolkning av informationen. Kvalitativa metoder ställer sådana krav eftersom närheten till
informanten, respektive tolkningen av den verbala informationen kan påverkas av personliga
värderingar. Det finns alltid en risk för att andra forskare kan komma fram till andra resultat
som kan bero på att intervjupersonen har ändrat uppfattning, att vederbörande fått nya insikter
eller att stämningsläget är ett annat (Patel & Davidsson, 2003).

Validiteten i en kvalitativ studie är inte enbart relaterad till själva datainsamlingen utan
omfattar samtliga delar i undersökningen. Eftersom kvalitativa studier kännetecknas av en
stor variation är det svårt att finna några entydiga regler eller kriterier för att uppnå en god
kvalité. Därför valde vi att noga beskriva undersökningen så att de som tar del av resultaten
själva kan bilda sig en egen uppfattning om alla de val som gjorts. Detta gäller för hela
processen från hur forskningsproblemet uppkommit, vår förförståelse, hur de som omfattas av
studien valts ut, i vilken kontext och i vilka situationer studien genomförts, hur informationen
samlats in och transkriberats, hur analysen genomförts samt hur resultatet har redovisats
(Starrin & Svensson, 1994).

När det gäller själva datainsamlingen kopplas validiteten i undersökningen till om vi lyckas
skaffa oss en trovärdig tolkning av informanternas livssituation och hur vi förmår att hantera
vår förförståelse i hela undersökningen. För att höja validiteten i undersökningen gjorde vi
regelbundet små korta sammanfattningar vid intervjuerna för att kontrollera att vi uppfattat
informanterna rätt. Vi avslutade även intervjuerna med att fråga om informanten hade något
att tillägga till de frågor som ställts under intervjun. Sammanfattningarna och den avslutande
frågan är åtgärder som höjde validiteten i undersökningen.

Detta innebar att vi hade en möjlighet att förvissa oss om att informanten hade förstått frågan
rätt, men också att vi kunde kontrollera att svaret uppfattats på rätt sätt. Vidare möjliggjorde
denna närhet mellan oss och informanten att en mer djupare data kunde komma fram, vilket vi
ansåg var svårt med andra forskningsmetoder. Enligt Steinar Kvale (1997) ställs höga krav på
intervjuarens skicklighet vid intervjuer genom att kunna behärska konsten att samtala, lyssna
och ställa rätt följdfrågor. De svagheter som vi tror kan finnas i vårt metodval är förmågan att
ställa relevanta frågor samt lämpliga följdfrågor.
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När intervjuerna skrivs ut sker ofta en mer eller mindre medveten påverkan på underlaget för
analysen. Talspråk och skriftspråk är inte samma sak. Till exempel så försvinner ofta gester,
mimik, betoningar, ironier och kroppsspråk vid utskriften av samtalet till text. Vidare kan
talspråk kännetecknas av ofullständiga meningar och grammatiska fel. Det är viktigt för
validiteten att man är medveten om och reflekterar över de val som gjordes i hanteringen av
informationen och hur detta kommer att påverka analysen. I bearbetningen av materialet skrev
vi först ut texten ordagrant från intervjuerna. Därefter reflekterade och diskuterade vi
gemensamt texten och de citat som besvarade våra frågeställningar (Kvale, 1997).

5.4 Datainsamling

Vi valde den kvalitativa intervjun som redskap för datainsamlingen och vi har gjort intervjuer
med sex kvinnor som är anhörigvårdare eller omsorgsgivare. Genom denna forskningsmetod
kunde vi beskriva den vardag som kvinnorna befann sig i när de gav omsorg och/eller vårdade
en äldre och långtidssjuk närstående. Intervjun gav även information om stödinsatserna hade
haft någon inverkan på deras livskvalité.

Informanterna fick själva bestämma när och var intervjun skulle ske. Samtliga intervjuer
genomfördes hemma hos informanten och varade mellan 45-90 minuter. En av informanterna
fick intervjuguiden hemskickad så att hon kunde vara förberedd på frågorna. Detta gick vi
med på för att intervjun skulle komma till stånd. Analysen kunde påverkas av detta och det
var vi medvetna om. Vid intervjutillfället informerades informanterna om vilket syfte vi hade
med studien och att materialet skulle vara avidentifierat. Informanterna fick också
upplysningar om hur det färdigställda materialet skulle publiceras och vi erbjöd dem var sitt
exemplar av den färdiga uppsatsen (endast bilaga 2) och att medverkan var frivillig.

Vid en deduktiv studie är det de aktuella teorierna som ligger bakom vilka frågor man tar upp.
Antonovsky (1991) har utformat ett frågeformulär som består av ett antal frågor som syftar till
att mäta individens känsla av sammanhang i sitt liv. Vår intervjuguide utformades utifrån
detta och frågor valdes från frågeformuläret och vi gjorde om dem så att de skulle passa vår
frågeställning. Frågorna handlade om hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet men de
omformulerades för att bättre kunna användas i en intervju. Enligt Hagberg (2002) så finns
det mycket som tyder på att livskvalité i ålderdomen är förbunden med en upplevelse av
meningsfullhet, som i sin tur är förbunden med individens möjligheter att utveckla sin
inneboende potential. Människor behöver mötas och bli bekräftade av andra människor för att
utvecklas och kunna tillvarata sin potential. Vi operationaliserade därför även in Hagbergs
teori om livskvaliténs essens, som är balans, kontinuitet, skapande, överskridande och
engagemang.

Vi valde att placera de teoretiska begreppen till en intervjufråga i olika teman som var: stödet,
vardag och livet. Strukturen på intervjun var att inte ha helt slutna intervjufrågor och vi lät
därför informanterna vara ganska fria i sina svar och utnyttjade de möjligheter som gavs att
ställa följdfrågor. Ju mer fritt och öppet informanten kan tala kring den aktuella frågan desto
rikare och intressantare material finns sedan att analysera (Jacobsen, 1993).
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5.5 Bearbetning och analys

När vi samlat in det empiriska material påbörjades arbetet med att bearbeta och analysera. Vi
gjorde tre intervjuer var och skrev själva ut dem ordagrant. Detta gjordes samma dag eller
dagen efter intervjutillfället eftersom ju längre tid som förflyter innan vi påbörjar analysen ju
svårare är det att få ett ”levande” förhållande till materialet (Patel & Davidsson, 2003). I
utskriften stod det om informanten gjorde en längre paus eller var ledsen. Utskrifterna var
skrivna på talspråk vilket vi i citaten sedan gjorde om till ett skriftspråk som är lättare för
läsaren att förstå.

Eftersom vi hade bestämt oss för en deduktiv analys så har den salutogena teorin och teorin
om livskvalité redan givit de teman som var aktuella för studien. I intervjuguiden skapade vi
frågor utifrån tre teman: vardag, stödet och livet. Analysen började med att vi tillsammans
gjorde flera genomläsningar av de utskrivna intervjuerna och undersökte om temat berördes i
materialet eller inte, samt hur temat berördes. Vid genomläsningen fann vi ganska omgående
ett mönster i svaren från de intervjuade. Utifrån våra tre frågeställningar sorterades svaren
under de olika temana.

Med tanke på att endast sex personer ingått i studien kan inte några generella slutsatser dras
av resultatet. Bearbetningen av intervjuerna gav oss ett rikt material som visade på många
likheter med vad som tidigare skrivits kring ämnet. När resultatet presenteras har vi valt att
använda mycket citat för att det belyser och ger rättvisa åt materialet och lagt till egen
kommenterande text. Detta för att läsaren själv ska få en möjlighet att bedöma tolkningens
trovärdighet. I citaten framkommer inte pauser eller om någon gråter eller skrattar. Vi har
bedömt att det inte påverkar resultatet.

5.6 Etiska överväganden

Enligt Andersen (1998) finns det en rad etiska regler som bör följas när man ska genomföra
ett forskningsprojekt. Han nämner Humanistisk- Samhällsvetenskapliga forskningsrådets
(HSFR) fyra huvudkrav. De berörda skall informeras om forskningsuppgiftens syfte, de skall
upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan och att
största möliga konfidentialitet ska ges deltagarna. Det vill säga att alla uppgifter som kommer
fram skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte
kan identifieras av utomstående. Vidare skall de uppgifter som kommer fram om enskilda
personer endast användas för forsknings ändamål samt att deltagarna i undersökningen har
rätt att själva bestämma över sin medverkan.

Ett övervägande vi ställdes inför var hur vi som utomstående personer skulle agera i mötet
med informanterna och hur vi på ett förtroendeskapande sätt skulle kunna diskutera dessa
frågor som berör privata delar av informanternas liv. Vi valde att genomföra intervjuerna var
och en för sig för att kunna möta informanterna på så lika villkor som möjligt. Alla intervjuer
bandades för att få med allt som sades om hur de uppfattade sin roll som hjälpgivare,
samtidigt som vår koncentration kunde hållas på informanten. För att göra ljudinspelningen
krävdes det ett tillstånd från informanterna vilket inte var några problem. De informerade
också om att de inspelade banden skulle raderas efter att intervjun skrivits ut.

Två kommuner kontaktades för att få tillgång till informanter vilket var en fördel ur ett etiskt
perspektiv eftersom det underlättar för informanterna att vara anonyma. Att göra intervjuer
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med ett litet urval människor under vissa specifika och känsliga omständigheter ställer krav
på oss som forskare. Därför har vi också valt att inte göra någon presentation av
informanterna eftersom det är en liten grupp. För att garantera deras anonymitet har vi valt att
istället presentera dem som anhörigvårdare och omsorgsgivare

Under arbetets gång har överväganden gjorts över vad som kan anses vara etiskt riktigt att ta
med i studien. Det är vår skyldighet att ta ställning till om de lämnade upplysningar kan
kränka informanten, hans eller hennes närstående, eller andra människor om de blir
offentliggjorda. Vi klargjorde genom informationsbrevet (bilaga 1, 2) och vid intervjutillfället
hur materialet ska användas och vem som ska ta del av det. Informanten fick dessutom rätt att
ta ställning till vilken information de vill lämna, något som grundas på frivillighet (Magne-
Holme & Krohn-Solvang, 1997).
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6. RESULTATBESKRIVNING

I följande kapitel redogörs resultatet av vårt empiriska material. Vi har valt att använda
mycket citat för att det belyser och ger rättvisa åt materialet. Resultatredovisningen börjar
med vad vi har kommit fram till genom vår empiri. De informanter som har varit med i
undersökningen är samtliga kvinnor. Hälften är anhörigvårdare mellan 60-78 år och den andra
hälften är omsorgsgivare mellan 55-67 år. Vi har valt att inte presentera informanterna för att
behålla deras anonymitet och kommer därför att kalla informanterna för anhörigvårdare och
omsorgsgivare.

Vi kommer här att besvara våra frågeställningar enligt följande: Hur uppfattar anhöriga sin
vardag under tema vardag, leder stödinsatser till en förbättrad livssituation under tema stödet,
samt förbättrar stödinsatserna livskvalitén under tema livet. Vi har valt att göra en berättelse
hur vi har kommit fram till slutsatserna utifrån varje frågeställning och samlat resultaten som
ger svar på just den frågeställningen.

6.1 Tema: vardag

I det insamlade materialet framkom hur man uppfattade sin vardag som anhörigvårdare och
omsorgsgivare. I intervjuerna så berördes vardagen utifrån olika synvinklar och vi kommer
först att berätta om de olika aspekter av vardagen som framkommit i materialet. Dessa
aspekter är: arbete, hjälpargivarrollen, relationen, vardagen och avslutar med
otillfredsställelse och till sist en kort sammanfattning av tema vardagen.

Bland våra informanter arbetade fortfarande en av anhörigvårdarna och en av omsorgsgivarna
medan de övriga var pensionärer. Vi kunde se att anhörigvårdaren hade en mer ohanterlig
situation för att hinna med att både arbeta och att ta hand om sin make, medan
omsorgsgivaren hade andra stödinsatser som kunde gå in och hjälpa. Ett exempel är när en
omsorgsgivare berättar hur en dag ser ut för henne innan hon gick till jobbet:

”Nu är det hanterbart känner jag, när hon har daglig verksamhet och
hemtjänst. Det har varit perioder när vissa försämringar har skett med
mamma när hon inte hade dagverksamhet då kände jag att det inte var riktigt
hanterbart för mig. Då kände jag mig stressad och jag kände att jag inte
pallade för det här”

Ur en anhörigvårdarens perspektiv kan en dag se ut för henne innan hon går till jobbet:

”Jag går upp varje morgon och väcker honom och då får han sina mediciner
och frukost. Jag ser till att han borstar tänderna och jag klär på honom för
han klarar inte det själv, men skjortor kan han. Man ska behandla honom som
en karl, han ska klara allting själv. Men det gör jag inte jag har alltid bråttom
så jag klär honom och han har inte fått träna på det heller”
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En av anhörigvårdarna som fortfarande arbetar kommer att gå i pension tidigare än beräknat
eftersom hon upplever att vardagen inte fungerar för den närstående, samtidigt som hon tyckte
att det inte kändes riktigt rätt att göra avkall på sin egen karriär.

”Det känns inte riktigt rätt, det gör det inte men det fungerar inte här hemma, så
jag måste det. Det fungerar inte så länge han bor hemma, det går inte. Jag får
göra det bästa av det. Han får fortsätta på dagverksamhet det måste han”

Vi såg olika orsaker till att man tog hjälparrollen. Bland omsorgsgivarna så handlade det om
familjeorienterade omsorgsvärderingar det vill säga de anser att de har en skyldighet att ta
hand om sina gamla föräldrar. Medan anhörigvårdarna var gifta och kände en förpliktelse att
ta hand om varandra efter ett långt liv tillsammans. Anhörigvårdarna svarade varför de tog
rollen att hjälpa:

”För mig är det naturligt eftersom giftermålet är ett sakrament, jag hade lovat
detta i goda tider och i dåliga tider och för mig var det självklart för han var
mycket speciell han var min stora kärlek”

”Jag vet inte det bara föll sig så, jag vet inte. Vi har varit gifta i trettio år, det är
inte bara säga tack ska du ha bara för du blir sjuk”

Omsorgsgivare svarade varför de tog rollen att hjälpa:

”Mamma förlitar sig på att vi ska ställa upp för henne, hon har alltid ställt upp
på oss. Jag tror ibland att hon har gett upp det hon har velat göra själv, för hon
har ställt upp för oss för våra barn och barnbarn. Därför tycker hon att det är
naturligt att vi ska ställa upp”

”Jag kunde inte bara lämna mamma på det viset. Mamma är min mamma, min
syster, min bästa kompis, hon som har alltid stöttat mig i alla världens tider från
det jag var liten och upp. Som alltid har funnits där. Då kände jag att jag ville ge
någonting tillbaka”

Det framkom också hur man upplevde relationen till den närstående när man blev
anhörigvårdare och omsorgsgivare. Relationen förändrades hos anhörigvårdarna från att vara
hustru till att vårda sin make vilket skapade känslomässiga svårigheter eftersom man inte ville
såra sin make.

”Det är ingen relation längre. Jag försöker att vara snäll och gosig och allt det
här. Det är inte man och hustru, han är min kompis”

”Man stänger av vissa delar av känslolivet för att man inte klarar av det. Jag vet
att min man satt här en gång och jag vet inte riktigt vad jag gjorde, om jag satt
och rensade grönsaker? Då tittade han på mig: är du arg? Nej, jag kunde inte
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säga att jag var fullständigt utsliten: Nej, jag är inte arg, men jag såg arg ut i
hans ögon. Trots han var sjuk så märkte han att det var en stor påfrestning”

Vi kunde se att bland omsorgsgivarna hade relationen utvecklats från att vara dotter och mor
till att man upplevde sig ha blivit ”förälder åt sina föräldrar”.

”Det är ingen lätt uppgift att bli förälder åt sina föräldrar, det är ju inte som
med barn att man kan säga åt dem att nu gör du så här”

”Det finns en bok mamma till sin mamma. Det är så jag har blivit hennes
mamma”

Omsorgsgivarna upplevde i sin vardag att man inte riktigt hann med det man själv ville
eftersom man hade familj, barn, arbete och sina föräldrar som behövde hjälp. Vi såg att
omsorgsgivarna bar ofta på en oro mellan att vara hos sin närstående och att ta hand om sig
själv och sin familj. Omsorgsgivarna svarade:

” Så fort jag var hemma kände jag att nu måste jag ringa henne eller att hon
ringde mig. Nu börjar hon få svårare att ringa så hon ringer inte lika mycket och
det är också jobbigt. Vad gör hon då, hur har hon det?”

”Det sliter på psyket tycker jag att hålla på med sånt här och den här pressen
som en har på sig. Måste ringa och kolla varje dag hur mår pappa, har han
kommit upp på benen, har han ätit någonting? Du kommer väl någon dag säger
han. Då hör jag besvikelsen ska ni inte stanna, så det blir en väldig press på en
och en oro är det”

Anhörigvårdarna kände en frustration över hur de skulle hantera den nya situationen när deras
make drabbats av demenssjukdom eftersom de inte hade kunskaper om sjukdomsförloppet.
De kände att deras vardag blev påfrestande till följd av den närståendes behov av vård.

”Jag tycker fortfarande att det är väldigt jobbigt. Många saker vet jag inte hur
jag ska bemöta.  Vissa dagar är han på ett jätte gott humör och nästa dag är han
inte alls nöjd då vill han inte prata alls och det är svårt”

”Jag tyckte det skulle ha varit roligt om någon kunde komma och säga vi ska
bada dig, vi ska duscha dig, ta hand om dig, ta hand om dina händer och fötter.
Dom bitarna var svåra, känslomässigt svåra för han var en mycket självständig
person. Den personliga hygienen är det många som klarar bättre med
främmande hjälp än från dom egna. För min man fanns det inget val, han fann
sig i detta att jag hjälpte honom på det sättet. Vi fick dom tekniska hjälpmedlen.
Men man måste stänga av vissa bitar, man får inte visa att man tycker synd om
honom.  Det kan bli mekaniskt ibland och det har varit fler som har haft samma
känsla att man stänger av för mycket. Önskar någon som hade detta som yrke
kom in och kunde skoja lite för du skojar inte när du är på botten”
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För anhörigvårdarna är situationen fysiskt, känslomässig och psykologiskt jobbig som följd av
den krävande vården vilket leder till att man lät sig själv komma i andra hand. Det var barnen
eller demensteamet som påminde anhörigvårdarna att de måste ta stödinsatser för att klara av
sin vardag.

”När min son kom hem då tittade han på mig och sa: klarar du av det här? Då
var man inne i det. Jag svarade – ja det tror jag att jag gör. Sen kom han en
gång till på hösten och tittade på mig och sa: Om inte du gör slag i saken och
ändrar någonting, då gör jag det för du klarar inte av det. Han såg hur jag såg
ut. Jag var bara skinn och ben tillslut, det var min man allt kretsade kring”

”Det är demensteamet som pushar att du måste tänka på dig själv också. Jag
själv kommer i andra hand hela tiden, min man i första hand”

Anhörigvårdarna och omsorgsgivarna upplevde en otillfredsställelse i sin vardag på grund av
att all deras tid gick åt till att vårda och ge omsorg till sin närstående. Vilket medförde att de
inte fick tid för egna aktiviteter.

”Meningsfullt i den meningen att jag tog hand om honom, det var det primära.
Man får inte ha några krav, då går det inte. Om man börjar tycka synd om sig
själv, det kan man göra efter, det gör man ju, men just då gör man det inte,
man visar inte att man är ledsen. Vissa saker pratar man inte om därför man
vet inte hur han reagerar, utan man tar var sak som den kommer. Men jag vet
inte om han kanske skulle ha blivit ledsen då.  Han förorsakade mig mycket
arbete och jag kunde inte göra olika saker”

”Jag ser ingen framtid idag som det är nu. Jag ser det så här: när pappa inte
finns längre, för så måste jag tänka för pappa är gammal och inte frisk, den
dagen flyttar jag härifrån”

Sammanfattning

Anhörigvårdarnas och omsorgsgivarnas vardagliga livssituation var full av påfrestningar och
man behövde stöd och stöttning från professionella, sin familj och sina barn för att klara av
sin situation. Att ta på sig rollen som omsorgsgivare och anhörigvårdare upplevdes av
samtliga som ett självklart ansvar och som en plikt. De anhöriga gjorde uppoffringar och
placerade sig själva i andra hand för att anpassa sig till den närstående. Att vara anhörig till en
person som är långtidssjuk är i många fall både krävande och stressframkallande, vilket
skapade begränsningar för anhörigvårdaren och omsorgsgivaren att inte ha tillräckligt med tid
för sig själv. Vi kunde även se att ge omsorg och att vårda den egna maken eller föräldrar
innebar ett starkt känslomässigt engagemang med både glädje, sorg och ett omsorgsansvar
som ger mening åt vardagen. Samtidigt som många berättade om ett både mycket fysiskt och
psykiskt tungt vårdarbete som låg på gränsen till vad de kan klara av.
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6.2 Tema: stödet

Vi kunde i intervjuerna se att när omsorgsgivarna och anhörigvårdarna började få
stödinsatser, så upplevde de flesta att deras livssituation blev bättre och de kände att de kunde
börja hantera sin vardag. De började tänka mer på sig själv, sin familj, barn och fokusera mer
på arbetet. Det visade sig att flera olika stödinsatser har haft betydelse för de anhöriga:

” Då kunde jag gå på allting i anhörigföreningen. Vi hade taktil massage,
beröring och masserade varandra och det var rätt intressant. Vi åkte på
utflykter, hade lite kurser och det var bra för mig ”

”Dagligverksamhet är jättebra det är det som har räddat oss, hon gör inget
hemma. Hon skulle bara ligga och vänta på att vi skulle komma. Innan mamma
fick den här dagverksamheten, då kände jag att hon inte skulle vara ensam i
sin lägenhet, jag klarade inte den pressen,. Det var den bästa hjälpen”

För de informanter vars närstående drabbats av en demenssjukdom så upplevde både
anhörigvårdare och omsorgsgivare att deras vardag blev mycket svårare att hantera eftersom
man inte visste hur man skulle möta sin make eller ens förälder när de hade fått en
demensdiagnos. De hade inte heller någon kunskap om vilka stödinsatser som fanns att få för
att få en vardag som fungerade. Vändpunkten kom för de anhöriga när de fick kontakt med
demensteamet som stöttade dem i deras situation vilket samtliga hjälparprofiler tycker har
fungerat bra. De anhöriga har känt att man från demensteamet fått råd och stöd.
Demensteamet är också de som talat om att anhörigvårdare och omsorgsgivare ska se till att
få tid till sig själva. De fungerar som en viktig plats att vända sig till.

”Det jag känner är att jag har någon att vända mig till. De har gått igenom
vad som händer utvecklingsmässigt och hur det fungerar i de olika
demenssjukdomarna. De har varit väldigt öppna och bra och man kan ringa
och prata med dom så hjälper dom till så att man får klarhet i vem man ska
vända sig till”

”Det är demensteamet som pushar att jag måste tänka på mig själv också så
att jag inte själv kommer i andra hand hela tiden, det har varit min make i
första hand hela tiden”

Anhörigföreningar har haft en viktig betydelse för att förbättra livssituationen men vi kunde
se skillnader på hur anhörigvårdare och omsorgsgivare uppfattade dessa. Det var oftast
anhörigvårdare som gick till anhörigföreningar. Anhörigföreningarna var en viktig mötesplats
i deras vardag där de kunde sitta och prata och delge sin situation. Det var viktigt att bli
bekräftad att man inte är ensam och att det är naturligt att få känna sig uppgiven och ledsen
när man upplevde sin livssituation som svår men även att få delge de stunder som var bra när
man vårdade sin närstående. Anhörigvårdarnas situation skiljde sig från omsorgsgivarnas.
Anhörigvårdarna var mer i behov av stöttning eftersom de vårdar och hjälper dygnet runt.
Omsorgsgivarna fick stöttning av sin make, sina barn och från sitt sociala nätverk. Några
kommentarer från omsorgsgivarna var:
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”Jag fick information från demensteamet att det fanns en anhörigförening men
jag vill inte sitta och dela mina känslor utan jag tycker det räcker med de
kontakterna jag har. Annars så tror jag det kan bli för mycket, då går jag upp i
henne helt och hållet och jag behöver mitt liv”

”Jag behöver inte det, jag har tillräckligt med engagemang och det räcker det
jag gör för mamma. Jag känner att jag inte behöver det stödet eftersom jag gör
mycket med min familj”

Anhörigvårdarna upplevde att isoleringen bröts när de fick kontakt med
anhörigföreningen där man kände att man kunde stötta varandra genom det
vardagliga samtalet. De kunde ta upp frågor och bearbeta saker som de kände och
trodde att de var ensamma om.

”Jag tycker det är ett bra stöd för jag har kommit underfund med mig själv hur
jag ska hantera min situation”

”Jag upptäckte att det var fler än jag som reagerade på samma sätt som
plötsligt kunde börja gråta utan vidare”

Det fanns kritik att anhörigföreningarna kunde vara mer tillgängliga om man behövde ringa
och få råd eller stöd. Anhörigvårdarna upplevde också att det var viktigt att få medlemmar
från anhörigföreningen med vårdutbildning när de behövde stöd i sitt hem och att det var svårt
att få medlemmar att ställa upp att engagera sig i anhörigföreningen.

 ”Jag var inte bekänt av en snäll tant som kommer då och då som inte hade
någon insikt eller utbildning för det här för min make kunde ramla fyra, fem
gånger om dagen”

”Röda korset har inte personal till sådant här för de är inte hemmafruar
längre på det sättet som tidigare utan alla arbetar”

”Vart vänder vi oss när det händer någonting, anhörigföreningen har
bemanning en halv dag i veckan och det är ju ingenting”

Det framkom också kritik mot hemtjänsten från både omsorgsgivare och anhörigvårdare att de
ofta hade bråttom och att det inte fanns tid för de existentiella och sociala behoven.

 ”Hon upplever att ingen hemtjänstpersonal har varit där de korta besöken.
Hon upplever det inte som ett riktigt besök men antagligen är det så att
hemtjänsten är upptagen. Det finns inget som heter att de går ut på promenad
eller att de kommer dit för att umgås, det finns inte säger de, för det har jag
frågat”
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”Ibland var jag förvånad över vad fort det gick. Jag tänkte de kan inte ha
hunnit tvätta honom ordentlig och rakat och borstat tänderna och fått på
kläderna på så kort tid”

När den närstående fick sysselsättning på dagarna upplevde de anhöriga en lättnad av att
lämna över ansvaret till någon annan och att det frigjorde tid för dem samt att den närstående
fick stimulans och aktiviteter.

”Jag tycker jag kan hantera min vardag ganska bra ändå men visst så känns
det att jag har dåligt samvete. Men tack vare den hjälpen jag ändå får så är
det hanterbart i dag för mig för annars skulle jag vara knäckt. Det var en
väldig avlastning för mig speciellt att de som jobbar där rapporterar till mig
hur mamma mår. Det känner jag att nu när mamma har det bra på dagarna
då kan jag koppla av och jobba för nu så kommer hon ut, får mat och att hon
får någon att prata med”

”Det är fantastisk jag och hela familjen är jättelyckliga att vi har fått henne
dit, det är en fantastisk omvårdnad”

Det finns också en annan sida när man som anhörig måste ta svåra beslut för att få sin vardag
att fungera när vårdsituationen blev ohanterlig. Detta speglar komplexiteten i människors
relationer till varandra och det är inte lätt att fatta ett beslut för en annan människas räkning.

”Jag tänker att jag lämnar bort min make, så tänker jag att jag gör något fel
men jag måste”

En anhörigvårdare beskrev hur utsliten hon hade varit innan hon fick stödinsatser:

”Jag gick på dörrkarmar och då var jag tvungen och ringa och säga jag
klarar inte ta hem honom mera”

Informanterna upplevde det viktigt att man blev bekräftad av biståndshandläggarna och annan
personal. Det upplevdes som viktigt att de visade en förståelse över deras situation.

”Jag har haft kontakt med biståndshandläggare och jag tycker jag har fått en
bra kontakt. Ibland så hör man att gud vad besvärligt det är att få hjälp, det
har jag aldrig upplevt”

”Jättebra tjejer som tar kontakt med mig och ringer och frågar om det är nåt,
jag ringer inte till dom utan dom ringer till mig”
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”Det är jätteviktigt att det stämmer och att få den där rätta kontakten med
personalen”

Sammanfattning

I anhörigvårdarnas och omsorgsgivarnas berättelser kan man se att stödinsatserna har lett till
en förbättrad livssituation.  Processen att lämna över till någon annan hjälpgivare och att ta
emot stöd var inte enkel. En viktig uppgift som demensteamet och barnen har var att stötta
anhörigvårdarna och omsorgsgivarna i deras beslut att ta emot hjälp. Stödinsatserna har
skapat en praktisk hjälp och ett emotionellt stöd som kompletterar varandra och utgör
grundstenar för att minska belastningen som vårdtagandet oftast innebär. Det finns också en
del övrigt att önska för att förbättra kvalitén i stödinsatserna både för den anhöriga och för den
närstående. Det är viktigt för den anhörige att se att den närstående har det bra för att känna
tillfredställelse i sin vardag.
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6.3  Tema: Livet

Det vi kom fram till i studien var att stödinsatserna har förbättrat de anhörigas livskvalité. Vi
kommer först att berätta om aktivitet, vänner, familj, vila, tillfredställelse och framtid och
avsluta med en kort sammanfattning.

När anhörigvårdarna fick stöd så skapades möjligheter till ett socialt engagemang.
Anhörigföreningens insatser med olika typer av aktiviteter var en viktig del i
anhörigvårdarnas vardag för att bryta isoleringen och bundenheten.

”Förra året anordnades en stor utflykt till en sommarstuga det var en väldig
trevlig utflykt”

”Jag ska följa med på en resa till Åland. Alla dessa saker är inplanerade när
han är på avlastning då har jag nåt att se fram emot”

Stödinsatser skapade möjligheter som tidigare inte fanns för att träffa sina vänner och bekanta
samt att få mer tid till sig själv till exempel att göra resor. Vi kunde också utläsa ur vår empiri
att stödinsatserna skapade möjligheter att vara tillsammans med sin familj och att umgås med
sina barn.

”Min dotter och jag passade på att träffa våra kompisar i stan, vi åt lunch och
gick i affärer det har jag aldrig haft möjlighet till förut”

”Barnen har varit här flera gånger i veckan. Jag tycker om att laga mat och de
är ofta här och äter”

Ett inslag som vi mötte bland anhörigvårdare var att de fick sömnproblem på grund
av att den närstående ville gå upp på natten. Genom avlastningen kunde de få tid för
att vila upp sig och att komma i balans.

    ”Ja, jag är inte lika trött nu som jag var då och så är knäet lite bättre”

”När biståndshandläggaren träffade mig när det hade gått en månad, såg hon
att jag började repa mig”

En av anhörigvårdarna ångrade sig att hon inte tagit emot stödinsatser tidigare eftersom de
gav henne en förbättrad livskvalité.

”Jag kan ångra efteråt att jag inte tagit någon vecka med avlastning eller
hjälpen på kvällar och helger, men nu är det som det är”
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Att skapa tillfredställelse i tillvaron handlar också om att stödinsatserna skapar en positiv
situation för både anhörigvårdaren, omsorgsgivaren och den närstående. Det kändes viktigt att
samtliga skulle vara nöjda med insatserna även om man får ut olika saker stödinsatserna.

”Ja, nu mår han så bra. Han är så nöjd och nu bryr han sig inte om att jag går
ifrån honom när jag är där. På det viset känns det lättare för mig”

”Jag fick kontakt med sköterskan och hon berättade vad de hade gjort och det
verkade fungera, då kände jag en lättnad, den känslan som jag fick då den
känslan vill jag ha igen för då känns det så här: å min mamma har det bra då
kan jag göra det som jag tycker är kul”

Anhörigvårdarna planerade för och förberedde en framtid med sämre hälsa och mindre
möjligheter att påverka sin situation, medan hos omsorgsgivarna fanns inslag av att drömma
för att fylla tillvaron med energigivande innehåll.

”Jag vill veta vart vi vänder oss när vi blir sjuka och om det händer oss nåt, då
har man inte kraft och sätta sig och leta i telefonkatalogen och sen bli
hänvisad hit och dit. Vi skulle vilja att kommunen hade ett telefonnummer som
man kan vända sig till”

”Jag ser det positivt att min mamma i framtiden ska bo i ett boende och att jag
orkar gå dit och hälsa på henne. Det finns andra som tar hand om henne och
aktiverar henne. Jag vill se en glad mamma och då kan jag koppla av”

Sammanfattning

Det vi har kunnat se i vår undersökning var att stödinsatserna skapade förutsättningar för att
förbättra anhörigvårdarnas och omsorgsgivarnas livssituation så att de kunde uppnå en
förbättrad livskvalité i sin vardag. Ett återkommande tema i anhörigvårdarnas och
omsorgsgivarna berättelser var att man tidigare kände sig bunden i sin hjälparroll med ett
ansvar dygnet runt som kunde kännas påfrestande. Bundenheten påverkades av vilket
hjälpbehov den närstående hade. Vi kunde se att anhörigvårdare och omsorgsgivare som fick
stödinsatser kände en större tillfredställelse i sin vardag genom att man kunde träffa sina
vänner och släktingar, få möjligheter att träffa sina barn och barnbarn, samt att stödet skapade
en möjlighet för att få egen tid.
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7. ANALYS

Vårt syfte är att få en ökad förståelse över anhörigas vardag som ger omsorg/vård till äldre
och långtidssjuka, samt om de stödinsatser som ges har någon betydelse för deras livskvalité.
I detta kapitel analyseras varje frågeställning: Hur uppfattar man sin vardag? Leder
stödinsatserna till en förbättrad livssituation och förbättrar stödinsatserna livskvalitén hos de
anhöriga? Vi kommer för att besvara syftet koppla vår empiri till relevanta teorier, samt knyta
an till aktuell forskning.

7.1 Hur uppfattar man sin vardag

Jeppsson Grassman (2003) urskiljer tre olika hjälparprofiler varav två är relevanta i vår
studie: omsorgsgivaren och anhörigvårdaren. Vad som är karaktäristiskt för omsorgsgivaren
är att de inte är resursstarka när det gäller sociala nätverk. Kanske kan det tolkas som att
hjälpgivandet faktiskt är betungande och tidskrävande och därmed ett hinder för ett aktivt
umgänge med vänner och bekanta. Människor med den här profilen hjälper sällan mer än en
person, något som troligtvis har att göra med att åtagandet är mycket tidskrävande. Denna
grupp rapporterar stor utsträckning av psykiska symtom.

Den andra hjälparprofilen är anhörigvårdarna som sammanbor med den person som de
hjälper. Det är denna grupp som utför mest tid och de mest omfattande insatserna. Kanske är
det de många hjälptimmarna som bidrar till att dessa hjälpgivare oftast saknar ett socialt
nätverk och att de skattar sin hälsa som sämst. De är sårbara i sin hjälpgivarsituation och de
har mer psykiska symtom än någon annan grupp. Vi kan se att det Jeppsson Grassman
beskrev överensstämmer med det som har framkommit i vår studie om hur omsorgsgivare och
anhörigvårdare upplevde sin livssituation.

Enligt Antonovsky (1991) så finns de tre komponenter för att finna känsla av sammanhang i
sin livssituation. Begriplighet innebär att man förstår vad som händer i omgivningen även om
det kan vara negativa händelser. Hanterbarhet handlar om att med hjälp av egna resurser
kunna hantera den vardagliga situationen på ett konstruktivt sätt. Då känner man en
meningsfullhet i det som händer och då försöker man motivera sig och känner att det är värt
att engagera sig i detta. Människor som ser sammanhang i sin tillvaro och ser sin situation
som hanterbar och sina handlingar som meningsfyllda är de som har störst möjlighet till en
god hälsa. Vi kunde genom vår empiri få fram hur anhörigvårdarna och omsorgsgivarna
upplever sin vardag utifrån hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Vi kom fram till att
i situationen utan stödinsatserna upplever de flesta anhörigvårdare och omsorgsgivare att
vardagen inte var hanterbar och begriplig. Man kände en saknad av meningsfullhet i sin
hjälparroll.

När en närstående drabbas av en långtidssjukdom och inte längre klarar vardagen på egen
hand så är det inte bara den närstående som drabbas utan även hela familjen. Detta leder till
att de som är hjälpgivare hamnar i en situation där både praktiska och känslomässiga problem
staplas på varandra. Här ställs de också plötsligt inför frågan i vilken utsträckning de som
anhörigvårdare och omsorgsgivare kan och vill ställa upp. Inom familjen uppkommer det
diskussioner om hur anhörigvårdarna och omsorgsgivarna ska planera sin vardag för att få
den att fungera. För många blev det en helt ny situation som de inte kunde förstå hur de skulle
hantera.
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Att ge vård och omsorg för en äldre och en långtidssjuk under en längre tid innebär för
hjälpgivarna att de möter många känslomässigt laddade situationer. De drivkrafter som får
omsorgsgivarna att hjälpa sina föräldrar bottnar i att man vill återgälda den hjälp man själv
fått tidigare. Att hinna med att ge omsorg, umgås med sin familj, arbeta och att få tid över till
sig själv, skapar en stressituation som känns ohanterlig och leder till stress, oro och dåligt
samvete. För anhörigvårdarna handlar det om att när man har levt ett helt liv ihop så har det
utvecklats ömsesidiga förpliktelser för varandra. Själva relationen bygger ofta på ett gränslöst
givande och tagande ”i nöd och lust” som man genom äktenskap har lovat varandra. När detta
omsätts i ett vårdåtagande kan vi se att man tar på sig mer än vad man orkar bara för att
skänka ett välbefinnande hos den man vårdar.

Både för de som ger och den som får hjälp bottnar dessa känslomässiga svårigheter i egna och
andras förväntningar på vad som uppfattas vara det ”rätta handlandet”. När man inte kan leva
upp till förväntningarna utlöses känslor av otillräcklighet, skuld, skam och dålig samvete.
Detta leder till att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet saknas. Meningsfullhet och
engagemang är förbundna till varandra och förefaller vara centrala för upplevelsen av god
livskvalité. Enligt Hagbergs teoretiska modell (2002), för att vara en helhet i ett sammanhang,
ska man ha en tillgång till en plats/arena där man har möjligheter att ge uttryck för sig själv
och ta emot intryck samt bli bemött och få bekräftelse. Ett bekräftande bemötande ger
individen en upplevelse av att vara förstådd eller uppfattad i enlighet med hennes egen
uppfattning av vem hon är. Livskvaliténs centrala tema är engagemang och engagemang
kräver ett sammanhang eller en arena. Avsaknaden av en sådan plats/arena anges som en
orsak till försämrad livskvalité, vilket vi i vår studie kunde se att det saknades hos
anhörigvårdarna och omsorgsgivarna

Enligt Kristensson Ekwall (2004) så visar hennes studie att den som anpassar sitt liv, eller
håller regelbunden kontakt med den närstående har en lägre livskvalité. När man vårdar och
ger omsorg så handlar inte hjälpen bara om att ge mat, daglig aktivitet och hygien, utan också
om att hålla regelbunden kontakt och finnas till hand om något inträffar, vilket kan kännas
belastande för hjälpgivarnas livskvalité. Hennes studie visar att de svårigheter som man stöter
på när man ger vård och omsorg begränsar det sociala livet och att omsorgsgivarna och
anhörigvårdarna inte har möjligheten att träffa sina vänner lika ofta som tidigare. För att klara
de påfrestningar som de stöter på i vårdsituationen kom hon fram till att de använde sig av
copingstrategier. De mest framträdande copingstrategierna var: att hålla sina känslor i
kontroll, ta en dag i taget, att bestämma vad som är viktigast att följa, att inse att det finns de
som har det sämre och att tänka tillbaka på den goda tiden som de hade haft tillsammans. Vi
kunde i vårt material se att detta stämmer med hennes studie genom att anhörigvårdarna och
omsorgsgivarna ofta höll sina känslor i kontroll för att kunna hantera sin vardag. Man ville
inte prata om sina känslor för man ville inte såra sin närstående. Omsorgsgivarna tänkte ofta
tillbaka på den gamla goda tiden när mamma ställde upp för dem och anhörigvårdarna tänkte
också på den goda relationen de hade haft tillsammans innan den närstående blev sjuk.

7.2 Leder stödinsatserna till en förbättrad livssituation

Enligt Antonovsky (1991) så är den mänskliga tillvaron full av påfrestningar, motgångar,
krav, konflikter och olika slags problem som man måste lösa. Ett bra sätt att lösa det är att ha
en ”känsla av sammanhang”. Vi kan utifrån våra intervjuer se att stödinsatserna hjälper
anhörigvårdarna och omsorgsgivarna till en förbättrad livssituation. Anhörigvårdarna
upplever att anhörigträffarna har varit betydelsefulla för att möta andra i liknande situationer



34

samt för att uttrycka och bearbeta känslomässiga saker och för att få andras perspektiv på sin
situation. Att få bli bekräftad att man inte är ensam om sin situation var viktiga inslag som
kom fram i intervjuerna. Demensteamet fyllde också en viktig funktion och var ett viktigt stöd
som skapade begriplighet i vardagen genom de kurser och föreläsningar de ordnade. De
stöttade och påminde anhörigvårdarna och omsorgsgivarna att de skulle tänka på sig själva
och ta emot de stödinsatser som erbjöds.

Att göra tillvaron mer begriplig innebär att göra det som upplevs som oväntat, oförklarligt
eller kaotiskt till att bli mer sammanhängande och strukturerat. För många anhörigvårdare och
omsorgsgivare var det psykiskt påfrestande att följa hur en nära och kär person successivt
blev sämre av åldrande och sjukdom. Att vaka över medicinering, hjälpa till med
kroppshygien eller behöva göra saker mot den äldres vilja upplevs som påfrestande. Att den
äldre också blev beroende av sin dotter kunde också upplevas som ombytta roller jämfört med
när barnen var små. För hjälpgivaren kunde detta att bli ”mamma till sin mamma” vara en
svår upplevelse att hantera känslomässigt. Det svåra var att omsorgsgivarna kände att de inte
räckte till på samma sätt som deras mamma hade ställt upp för dem när de var barn eftersom
de hade familj och arbete att ta ansvar för.

Vi kan genom våra intervjuer se att stödinsatserna har skapat begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet för anhörigvårdarna och omsorgsgivarna och att de är inställda på och söker
en mening i den nya tillvaron och gör sitt bästa för att komma igenom den. Från att ha känt en
oro, hjälplöshet och bundenhet så har stödinsatserna skapat en mer hanterbar och meningsfull
tillvaro. Anhörigvårdarna och omsorgsgivarna har genom stödinsatserna gått från att mer eller
mindre ständigt få ”ge av sig själv” fått möjligheten att få ”påfyllning” för att orka gå vidare.
Ett exempel är när de anhöriga har fått sin närstående på dagligverksamhet eller avlastning så
har tid skapats till andra aktiviteter.

7.3 Förbättrar stödinsatserna livskvalitén hos anhöriga

Mening i livet tycks vare en universell faktor för välbefinnande och livskvalité. Mening och
engagemang är förbundna med varandra och förefaller vara centrala för upplevelsen av god
livskvalité. Enligt Hagbergs (2002) teori ”Att vara en helhet i ett sammanhang” är en modell
för en god livskvalité i ålderdomen. Att vara en helhet innebär att den inre och den yttre
identiteten är samstämmiga så att man har kontakt med och kan uttrycka sin inre identitet. Att
vara i ett sammanhang syftar på att tillgång finns  till en arena där man har möjligheter att ta
emot intryck och ge uttryck för sig själv, där man blir bemött och får bekräftelse. Om inte den
inneboende potentialen utnyttjas bidrar det till otillfredsställelse och en känsla av tomhet. Vid
brist på stimulans eller arenor påverkas engagemanget och tillfredställelsen negativt.

Livskvaliténs essens är engagemang, kontinuitet, balans, skapande och överskridande. Vi
kunde i våra intervjuer se att samtliga aspekter har förbättrats via stödinsatserna för
anhörigvårdarna och omsorgsgivarna. När den anhörige får stödinsatser så skapas det en plats
där man blir mött och bekräftad. Stödinsatserna skapar förutsättningar för anhörigvårdare och
omsorgsgivare att utveckla en känsla för engagemang i sin vardag. Genom att få möjligheter
att träffa sina släktingar och gamla vänner, skapas en emotionell kontinuitet och möjligheten
gavs att göra nya bekantskaper i anhörigföreningen och med demensteamet. Att  få känna att
man gör nytta och känner sig behövd är ett viktigt inslag i engagemang. Stödinsatserna
medför att den anhörige finner en balans i sitt aktuella liv utifrån relationen ensam/samvaro,
aktivitet/vila och beroende/oberoende. Vi kan också se att balans mellan
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anhörigvårdaren/omsorgsgivaren och den närstående är viktigt. Att båda parter är nöjda och
får något positivt av situationen när stödinsatser fås till exempel när den närstående ska
lämnas på avlastning eller dagligverksamhet. Avlastning och dagligverksamhet ger
förutsättning för att kunna skapa och att försöka förverkliga sina drömmar och visioner. Vi
kan också utläsa ur vår empiri att ”skapa” innebär inte bara att vara sysselsatt och att
producera utan också att en miljö skapas som skänker tillfredställelse i livet tillsammans med
sina barn och att umgås med sin familj.

Den sista aspekten i livskvaliténs essens är att överskrida sin verklighet, vilket handlar om att
fantisera, drömma och fylla tillvaron med energigivande. Det kan också ske via planer för
framtiden eller att planera och förbereda för en framtid med sämre hälsa och mindre
möjligheter att påverka sin livssituation. Det vi kunde se utifrån empirin var att en
anhörigvårdare planerade en resa när hennes make var på avlastning och en anhörigvårdare
som undrade vart hon skulle vända sig när hon blev sjuk.

Livskvaliténs essens är allmängiltig och genom att fokusera på anhörigvårdarnas och
omsorgsgivarnas engagemang, balans, kontinuitet och överskridande underlättas utveckling
av nya arenor för uttryck och intryck och därmed förhöjd livskvalité och upplevelsen av att
vara en helhet i en meningsfullhet.
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8. DISKUSSION

Vi valde att använda den kvalitativa forskningsmetoden eftersom den gav oss möjligheten att
få en djupare förståelse över anhörigas vardag. Genom att använda intervjumetoden fick vi en
helhetsbild från informanterna som gav oss information och kunskap om stödinsatserna hade
lett till en förbättrad livskvalité. Intervjuguiden som vi tog fram bidrog till att strukturera
intervjuerna på ett bra sätt utan att begränsa informanterna i deras svar. Vid de tillfällena
under intervjun där vi kände att vi ville få mer information från informanterna utifrån våra
teman, utnyttjade vi möjligheten att från intervjuguiden ställa kompletterande följdfrågor.
Vi noterade vid samtalen att det fanns ett behov bland informanterna att få prata om sin
vardag och att de befann sig i olika stadier som anhörigvårdare och omsorgsgivare. För några
var situationen relativt ny medan det för andra hade pågått under en längre tid. Oavsett hur
länge de hade varit anhörigvårdare eller omsorgsgivare, upplevde vi att det var av stor
betydelse att någon lyssnade på dem och att deras erfarenhet var betydelsefull. Tack vare att
informanterna var så tillmötesgående och öppet berättade om sina tankar och upplevelser och
ville dela med sig av deras vardag, även av det som upplevdes som känslomässigt svårt, fick
vi ett omfångsrikt material som vi kunde bearbeta. Det insamlade materialet blev så stort att vi
fick lägga mycket tid på bearbetningen, vilket ledde till att vi fick begränsat med tid till
analysarbetet vilket kan ha påverkat vårt resultat.

Den teoretiska utgångspunkten som vi valt att använda i studien är den salutogena modellen
med perspektivet ”känsla av sammanhang” som ett centralt begrepp. Den har gett oss ett
verktyg för att analysera intervjupersonernas berättelser om sin vardag utifrån begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet. Dessutom har vi använt Hagbergs teori om livskvalité med
perspektivet ”att vara en helhet i ett sammanhang”. Vi har sedan i analysen använt teorierna
för att svara på syftet. De teoretiska utgångspunkter som vi valt att använda har gett oss ett bra
sätt att studera vardagen för de anhöriga. Vi upplever att de frågeställningar vi har kan
besvara vårt syfte och att är överförbara på det empiriska materialet som vi fick fram.
Eftersom vår undersökningsgrupp endast bestod av sex personer, samtliga kvinnor, är
resultatet inte generaliserbart för alla anhörigvårdare och omsorgsgivare. Sett ur ett
genusperspektiv har vi därför inte fått den heltäckande bild vi önskade av hur situationen ser
ut för anhörigvårdare och omsorgsgivare. Det hade varit intressant att se hur vardagen hade
sett ut för män som befann sig i samma situation som de kvinnor vi intervjuade och om de
hade bekräftat Kristensson Ekwall teorier (2004). Hon gjorde jämförelser mellan män och
kvinnor som var anhörigvårdare och omsorgsgivare och kom fram till att männen var mer
nöjda med sin situation än vad kvinnorna var och att vårdandet vidgat männens horisont och
hjälpt dem att växa som människor.

Sammantaget så ger resultatet av studien en positiv bild av stödinsatserna till anhörigvårdarna
och omsorgsgivarna men vi undrar hur resultatet hade sett ut om vi hade valt en annan
anhöriggrupp, som inte hade tilldelats de resurser som till exempel demensteamet fick genom
”Anhörig- 300” projektet? Vardagen för de anhöriga, utan stödinsatser, upplevs stundtals som
både fysiskt och psykiskt påfrestande. Det finns anhöriga som ger omsorg och/eller vård som
ligger nära gränsen för vad de förmår. Informanterna tycker att det är mycket krävande att helt
ensam bära ansvaret för vården och de vill ha möjligheten att dela ansvaret med någon så att
de kan fortsätta att vara ett stöd för sin närstående. De vill ha en ”mix” av anhörigstöd och
professionell hjälp som en lösning på deras situation. Genom ”Anhörig- 300” projektet har det
utvecklats demensteam för att kunna ge stöd åt de anhöriga som har en närstående med
demens. Demensteamet är något som informanterna tycker är en viktig stödinstans och som
blir ett forum att vända sig till för att få råd och stöd, samt ett ”bollplank” dit de kan vända sig
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när de har frågor, till exempel om den närstående måste flytta till ett särskilt boende.
Demensteamet jobbar även med förebyggande verksamhet genom att informera
anhörigvårdare och omsorgsgivare att de även ska tänka på sig själva och att ta emot
stödinsatser i ett tidigt skede. Gemensamt för det flesta informanterna är att de har en önskan
om stöd i en svår situation genom att till exempel få dagligverksamhet och avlösning. Många
har också ett behov av att få prata med andra som befinner sig i en liknade situation för att få
det känslomässiga stödet och den sociala gemenskapen. Det upplevs också som viktigt att
man som anhörig blir respekterad och sedd som en samarbetspartner i vård och
omsorgsarbetet. Detta är något som vi kan se att demensteamet och anhörigföreningen har
lyckats med.

Vi kan i vår studie också notera att ge omsorg och/eller vård även beror på personligheten,
psykisk stabilitet, tidigare erfarenheter och på hur relationen mellan den anhöriga och den
närstående är. Att ge omsorg och/eller vård till en närstående under en längre tid innebär att
de anhöriga får möta många känslomässigt laddade situationer som oftast innebär mycket
större emotionella påfrestningar än vad vårdandet kräver i form av fysiska och praktiska
insatser. När man emotionellt förlorar sin närstående kan det leda till en tung börda, vilket i
sin tur kan leda till relationsproblem. Dock kan vi se att det för anhöriga även finns en rad
positiva upplevelser förknippade med vårdåtagandet. För många anhöriga är möjligheten att
”göra det så bra som möjligt” för den äldre, eller sin livspartner betydelsefullt. Av betydelse
är också vilka praktiska förutsättningar man som anhörigvårdare eller omsorgsgivare har när
det gäller att klara vården i hemmet. Stödet från andra vänner och bekanta har en stor
psykologisk betydelse liksom den övriga hjälp man kan få av samhället. Enligt Lundh (2005)
så har forskningen haft en tilltro till mätning av de anhörigas belastning och till de
professionellas uppfattning om vilka faktorer som är viktiga, vilket har lett till en ensidig
uppfattning om innehållet och betydelsen av relationen mellan den anhörige och den
närstående. Ur vår studie framkommer ”det känslomässigt svåra” som kan uppstå när man blir
omsorgsgivare och anhörigvårdare och vi tycker att forskningen bör ägna mer studier åt
dynamiken i relationer och relationens betydelse för hur anhöriga upplever sin livssituation.
Vi tror att det är viktigt att belysa hur man som anhörig ska hantera en sådan situation och att
den känslomässiga aspekten måste bli mer uppmärksammad från de professionella, så att man
får en större förståelse för de anhörigas situation.

Det som framkom i vår studie är att stödinsatserna har förbättrat de anhörigas livskvalité. Vi
har kommit fram till att detta resultat har en koppling till projektet ”Anhörig- 300” där
resurser sattes in för att förbättra de anhörigas situation. För anhörigvårdarna och
omsorgsgivarna blev ”Anhörig- 300” projektet en vändpunkt som medförde att deras situation
underlättades. Vi tycker att projektet har varit bra när det gäller att påverka de anhörigas
situation och att satsningen har varit viktig för de anhöriga. Även om satsningen i ”Anhörig
300” har varit framgångsrik så framkom det vid våra intervjuer vissa negativa synpunkter på
anhörigstödet. Anhörigvårdarna upplevde att anhörigföreningen inte kunde ställa upp med
medlemmar som har tid att engagera sig i frivilligt socialt arbete och att anhörigföreningen
kunde vara mer tillgänglig när man ville ringa och rådfråga eller få stöd. Det fanns även
synpunkter på att de från anhörigföreningen som hjälpte till med avlösning borde ha en
vårdutbildning eftersom det handlade om att hjälpa långtidssjuka personer. Omsorgsgivarna
upplevde att hemtjänst personalen inte hade tid i den omfattningen som de önskade och
samtliga informanter som indirekt hade hemtjänst ville att hemtjänstpersonalen skulle ha mer
tid till att umgås och att sitta och prata med den närstående. De ville också att de skulle se till
den närståendes sociala, psykiska och existentiella behov och inte enbart till de fysiska och
medicinska behoven.
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För att belysa våra frågeställningar ur fler synvinklar valde vi att studera både
omsorgsgivarnas och anhörigvårdarnas vardag. De skillnader vi såg var att omsorgsgivarna
inte hade samma behov som anhörigvårdarna att besöka anhörigföreningen eftersom
omsorgsgivarna oftast har ett större socialt nätverk. Dessutom kunde vi se att anledningen till
att ta hjälparrollen var olika mellan grupperna. Omsorgsgivarna tog i ett tidigare skede emot
stödinsatser för att få stöd i sin vardag, medan anhörigvårdarna hade utvecklat en ömsesidig
förpliktelse om att ta hand om varandra och när detta omsätts i ett vårdåtagande så upplever
anhörigvårdarna en bundenhet och isolering. Vi tycker att detta är en bra kunskap för att
förstå att stödinsatser till de anhöriga inte kan ges i standardiserad form och med samma
innehåll. Det är viktigt att man från socialtjänstens sida tar hänsyn till de anhörigas situation
när man bedömer den närståendes behov och att man följer upp hur situationen utvecklas. Vi
har med vår studie fått kunskaper om hur anhörigas vardagssituation ser ut och även fått en
helhetsbild av dynamiken i relationen mellan den anhöriga och den närstående. Satsningen på
att utveckla stödinsatserna har varit positiva men det är också viktigt att bygga vidare på de
önskemål som anhöriga och de närstående har för att förbättra kvalitén på stödet. Anhöriga
behöver både indirekta och direkta stödinsatser för att känna livskvalité och det är därför det
är viktigt som biståndshandläggare att man uppmärksammar behoven och jobbar aktivt för att
förebygga ohälsa.
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Bilaga 1

Till dig som hjälper/vårdar en närstående

Vi är två studenter som läser Sociala omsorgsprogrammet med inriktning gerontologi och
handikappvetenskap vid universitetet i Karlstad. Vi håller på att skriva C-uppsats om
anhörigas livssituation. Anhörigstöd 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 ger omsorg/vårdar en närstående.

Vårt syfte med undersökningen är att öka kunskapen om livssituationen för de anhöriga som
hjälper/vårdar närstående, samt om stödinsatser från kommun eller anhörigförening har någon
betydelse för deras livskvalité.

Du har givit xxxx xxxx löftet att vi får kontakta Dig och därför har vi fått Ditt namn, adress
och telefonnummer. Intervjun ska göras givetvis på tid och plats som passar Dig. Ditt
deltagande är helt frivilligt och Du kan avbryta deltagandet om och när Du önskar. Intervjun
är beräknad att ta ca 45 minuter och vår förhoppning är att vi får Din tillåtelse att använda oss
av bandspelare, detta för att information som kommer fram under intervjun inte ska gå
förlorad. 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 universitetets bibliotek
hösten 2006.

Vi kommer att kontakta Dig inom kort för att höra om Du är intresserad att delta och i så fall
bestämma tid och plats för intervjun. Om Du undrar över något går det bra att kontakta oss.
Vår förhoppning är att Du har tid och möjlighet att delta i denna undersökning.

Med vänliga hälsningar

Anita Hjort Annelie Långström
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Tele. Xxxx Tele.xxxxx
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Bilaga 2

Till dig som är anhörig/närstående till någon som behöver din hjälp.

Vi är två studenter vid Karlstad Universitetet som läser Sociala omsorgsprogrammet med
inriktning gerontologi och handikappvetenskap. Vi är i slutet av vår utbildning och håller på
att en skriva C-uppsats om anhörigas livssituation. Anhörigstöd 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 hjälper/vårdar en närstående.

Vårt syfte med undersökningen är att öka kunskapen om livssituationen för de anhöriga som
hjälper/vårdar närstående, samt om stödinsatser från kommun eller anhörigförening har någon
betydelse för de anhörigas livskvalité.

Vi har varit i kontakt med xxxx  xxxxx och därifrån har vi fått ditt telefonnummer. Intervjun
ska givetvis göras på tid och plats som passar dig och ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan
avbryta deltagandet när som helst du önskar det. Intervjun är beräknad att ta ca 45 minuter
och vår förhoppning är att vi får din tillåtelse att använda oss av bandspelare för att
dokumentera alla frågor och svar. De inspelade banden är viktiga för oss för att information
inte ska gå förlorad när vi skriver ut intervjuerna. Efter att vi skrivit ut intervjun kommer alla
band att raderas. Resultatet kommer att redovisas i en uppsats och om du är intresserad
kommer du att få ett exemplar av den. Vi kommer inte att skriva ut ditt namn i uppsatsen och
ingen kommer att kunna identifiera dig.

Vi kommer att kontakta dig inom kort för att höra om du är intresserad att delta och i så fall
bestämma tid och plats för intervjun. Om du undrar över något går det bra att kontakta oss.
Vår förhoppning är att du har tid och möjlighet att delta i denna undersökning.

Med vänliga hälsningar

Anita Hjort Annelie Långström
Xxxx xxxx
Xxxx xxxx
Tele. Xxxx Tele. xxxx
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Bilaga 3

Intervjuguide

Tema: Stödet

Vilken typ av stödinsatser har du och din närstående?

Hur gick det till när du/ni fick stödinsatserna?

Blev du bra bemött av biståndshandläggare, personal mm?

Hur upplever du stödinsatserna som du/ni har idag?

Finns det något du saknar i stödet utifrån din situation?

Tema: Vardag

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

Hur kommer det sig att du tog den rollen att hjälpa?

Hur ser du på vad som händer runt omkring den du hjälper, händelser som inträffar?

Känner du att du kan hantera din vardag så att du hinner med det du vill göra?

Känner du dig delaktig och att du har inflytande över det stöd som du/ni har?

Tema: Livet

Hur ser du på ditt liv och din vardag efter att du började hjälpa?

Sysselsätter du dig med aktiviteter du är intresserad av på din fritid?

Upplever du att stödinsatserna skapar större möjligheter för dig att hinna göra det du själv
vill?

Har du många vänner, släktingar och bekanta att vara tillsammans med?

Vilka möjligheter tycker du att du har att i allmänhet påverka din vardagliga situation?

Vad har du för tankar om ditt liv och synen på framtiden?

Är det något som du vill tillägga och som jag har glömt att ta upp?

Får jag ringa dig om jag har glömt något?


