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Sammanfattning  

Äldre som tar hand om sina närstående kan få avlastning genom anhörigstöd. Syftet 

med denna studie är att undersöka äldres erfarenhet av anhörigstöd i Umeå kommun. 

Detta har gjorts genom en kvalitativ undersökning med sex intervjuer. Äldre tar ett 

stort ansvar för sina närstående och deras röst måste höras. Analysen har utgått ifrån 

ålderism, livsloppsperspektivet, tillbakadragningsteorin och aktivitetsteorin. Resultatet 

visar på att intervjupersonerna till största delen är nöjda med anhörigstöd. 

Individualiteten och flexibiliteteten i anhörigstöd är viktigt eftersom situationer, behov 

och önskemål är olika. Äldre ser bemötandet som väsentligt, personlig lämplighet, 

kontinuitet, uppföljning och tillmötesgående personal uppskattas. Utveckling kan 

behövas gällande information, samarbete, stöttning och annat boende. Dessa 

komponenter är avgörande för att motverka utmattning hos äldre anhöriga.  
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Jag vill tacka samtliga intervjupersoner för att de tog sig tid och delade med sig av sina 

personliga upplevelser. Utan er hade jag inte fått mitt dyrbara empiriska material och de 

insikter som kommit fram.   
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1 Inledning  
Sverige står inför en förändring gällande befolkningens åldersstruktur. Allt fler blir äldre och 

många får ett längre liv. Det som tidigare sett ut som en pyramid, där äldre utgjort den minsta 

delen längst upp, börjar nu mer likna ett torn. Enligt SCB:s befolkningsstatistik (2014) 

kommer äldre att öka med 30% mellan 2010-2050. En stor del av befolkningen kommer 

därför att uppnå pensionsålder vilket påverkar försörjningsbördan. Med åldern ökar risken att 

drabbas av långvariga sjukdomar som inte går att bota. Till kroniska sjukdomar räknas 

exempelvis Alzheimer, Parkinson, reumatism och diabetes. Särskilt vid 80-års ålder uppstår 

behoven av vård och omsorg (Prop. 2008/09:82). Äldre har därför ett omsorgsbehov som 

behöver mötas. När medelåldern blir högre ökar behoven för vård och omsorg. Denna 

åldersförändring gör att Sverige står inför en utmaning i framtiden. 

 

Äldre har ett behov av stöd som kan lösas på varierande sätt. Olika länder lägger ansvaret för 

äldres omvårdnad på olika aktörer. Det kan anses vara familjens, statens eller frivilliga 

organisationers åtagande. Vem som ska ha ansvaret drivs av faktorer som politik, lag, social 

idé och tradition. Traditionellt har familjen och den äldres sociala nätverk fungerat som hjälp 

och stöd. Historiskt sett har äldre personer som använt fattigvård varit ogifta och barnlösa. 

Även idag är de som saknar familjemedlemmar överrepresenterade i institutioner (Johansson, 

Malmberg & Sundström, 2006). Kvinnor började vid andra världskriget att arbeta, det 

skapades då ett behov av ett välfärdssystem för vårdnaden av anhöriga. På 1940-talet 

institutionaliserades äldre som idag inte skulle bedömas vara berättigade till offentligt stöd. 

Ett alternativ till institutionalisering är hemtjänsten, denna utökades under 1960-talet. 

Äldreomsorgen expanderades under 1970-1980-talet. 1982 skapades den rättsliga grunden för 

äldreomsorg i Sverige, det offentliga hade ansvaret. Med värdegrunder som oberoende och 

åldrande på plats, anhörigvård nämndes inte alls. På 1990-talet inträffade en kraftig 

ekonomisk kris. Den traditionellt offentligt finansierade vården drabbades av kraftiga 

nedskärningar. Kommunerna fick svårt att möta behov hos äldre, bedömningarna blev mer 

restriktiva av ekonomiska skäl. Neddragningarna ledde till att anhöriga tog allt mer ansvar för 

sina närstående. Besparingskrav möter även en annan svårighet och denna är att Sverige har 

en åldrande befolkning (Johansson, Long & Parker, 2011). Den ekonomiska krisen ledde till 

förändringar i världsfärdssystemet och drabbade vissa grupper, däribland äldreomsorgen 

hårdare (Katzin, 2014). Från slutet av 1990-talet till 2000-talet har det skett en ökning av 

omvårdnadsbehov (Johansson, Long & Parker, 2011). 

Enligt statisk från SCB (2015) har 375 497 personer i Sverige som är 65 år eller äldre under år 

2015, erhållit insatser enligt socialtjänstlagen. De vanligaste insatserna för äldre är hemtjänst i 

ordinärt boende, särskilt boende och trygghetslarm. I Umeå kommun har antalet äldre som 

under år 2015 haft hemtjänst varit 2221, särskilt boende har 1227 personer haft, trygghetslarm 

har 2044 äldre i Umeå och avlösning av anhörig har 62 personer i kommunen haft under år 

2015 (Broberg, 2016). Enligt SCB (2013) hjälper var fjärde person som är 55 år eller äldre en 

närstående, familjen är idag den största vårdgivaren för äldre. I fyra fall av fem är den 

närstående en make eller maka. En femtedel av vårdgivarna hjälper en person de inte bor 

samman med, det rör sig vanligtvis om föräldrar eller svärföräldrar men även grannar. Det 

kan handla om stöd som sker dagligen eller en gång i veckan. Äldre börjar behöva hjälp med 
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det vardagliga och i dagens stressade samhälle är tiden att ge stöd till äldre av yrkesarbetande 

svårt, släkt kanske även inte finns i närheten. De äldre kan få förlita sig på varandra, anhöriga 

kan uppleva ett krav utifrån eller ha ett eget självpåtaget emotionellt krav att hjälpa.  

 

En ny lag tillkom 2009, Socialtjänstlagen 5 kap 10§, lag 2009:649 Personer som vårdar eller 

stödjer närstående. Vars grund är att kommunen är skyldig att erbjuda stöd till de personer 

som vårdar en nära anhörig. Frågan är om lagen som kom 2009 underlättat för anhöriga. Alla 

är olika vissa behöver stöd för att få lite egentid, medan andra behöver kunskap och insikt för 

att få känna trygghet i sin roll. Det kan kännas övermäktigt att hantera alla känslor och den 

anhörige har ofta inte ork att hantera sina känslor. Det finns helt enkelt inte nog med energi 

kvar att tänka på sig själv. Huvudmålet för den nya lagen 2009 var att öka medvetenheten, 

stödja, förbättra livskvaliteten, visa uppskattning och ge erkännande till informella vårdgivare. 

Regeringen betonade att den nya lagen inte skulle användas för att tvinga anhöriga att ta på 

sig ett vårdaransvar. Det skall finnas förtroende att samhället har lämpliga stöd och tjänster 

när det finns behov (Johansson, Long & Parker, 2011). Alla kommer vi att bli äldre och 

framtida brukare av äldreomsorg. Anhöriga har en lag som ska stötta i omvårdnaden av sina 

närstående. Upplevelsen av ett aktivt och självständigt liv är viktigt. För att hjälpa 

anhörigvårdare måste det finnas en förståelse för hur det är att vårda sin närstående.  

1.1  Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka äldres erfarenhet av Umeå kommuns anhörigstöd.  

Frågeställningarna för att besvara undersökningens syfte är:  

Hur fungerar anhörigstödet? 

Vilket stöd får äldre anhörigvårdare av Umeå kommun? 

Hur vill äldre att anhörigstödet ska se ut? 

1.2 Definitioner 

Anhörig 

Med anhörig avses en person inom familj, släkt, vänskapskrets eller granne som bistår en 

annan person. Den anhöriga ger hjälp, vård och stöd (Socialstyrelsen, 2013a). Andra 

benämningar är anhörigvårdare och vårdgivare.  

Närstående 

För att inte blanda ihop begreppen i denna studie används närstående till den person som tar 

emot omsorg, vård och stöd. Närstående behöver på grund av psykisk- fysisksjukdom eller 

funktionshinder hjälp i sin dagliga livsföring (Prop. 2008/09:82). Socialtjänsten använder ofta 

brukare för den person som utreds eller får insatser, inom vården benämns individen som 

klient eller patient (Socialstyrelsen, 2013a). 

 

Anhörig och närstående används i denna studie enhetligt med hur Socialstyrelsen och 

propositionen (prop. 2008/09:82) avsett med begreppen.  
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Anhörigstöd 

En anhörig som hjälper en närstående kan få stöd på olika sätt. Dessa stöd kallas för 

anhörigstöd, en del är öppna för alla medan vissa insatser kräver utredning av Socialtjänsten 

(www.umea.se). 

1.3 Avgränsningar 
Inriktningen i denna studie är att undersöka insatsen anhörigstöd. Äldre har olika stöd och 

hjälp i samhället, det som fokuseras på är just anhörigstöd och inget annat. Intervjuerna 

fokuserar på äldres egna uppfattningar och erfarenheter, av att vårda en närstående och av 

anhörigstöd. Undersökningen gjordes i Umeå kommun då socionomstudierna bedrivs i denna 

kommun.  

Vilka som ska räknas till kategorin äldre är inte självklart men definitionen av äldre brukar 

allmänt dras vid 65 år och äldre (Prop. 2008/09:82). Stöden som finns till personer skiljer sig 

beroende på om 65års ålder uppnåtts. Därför har även 65 år använts som utgångspunkt i 

denna studie.  

2 Tidigare forskning 
För att förstå vad äldre anses behöva hjälp med och vilket stöd den nya anhörighetslagen 2009 

syftar att ge, förklaras anhörighetsstödets funktion och lagen. Efter det redovisas 

socialsekreterares bemötande och bedömning vilket utmynnar i mer detaljerat i vilka insatser 

som finns i Umeå kommun. Slutligen åskådliggörs den teoretiska information som finns om 

utfallet av anhörigstöd.  

2. 1 Anhörigstödets funktion 

Att fortsätta bo hemma kräver mycket hemmavård vilket resulterar i att det tas förgivet att 

anhöriga ska ge stöd framkommer i studien av Horrell, Stephens, Breheny, Kazak, Gough, & 

Deatrick, (2015). De poängterar att denna traditionella syn på äldrevård är problematisk 

eftersom familjestrukturen har förändrats, kvinnor yrkesarbetar och möjligheten och viljan att 

ta om hand har förändrats. Det finns även positiva effekter av anhörigvård så som 

utvecklandet av specialkunskap, stärkta familjerelationer, livstillfredsställelse och personlig 

utveckling. Även om det finns en ökande medvetenhet om anhörigas behov är det långt till att 

säga att detta stärker vårdgivare. Svårigheter att motta vård särskilt när det gäller en kär 

närstående gör att anhöriga ofta väntar med att söka hjälp tills de är i behov av hjälpen själva. 

Det är en balans mellan den anhörigas behov och känslan av skuld som gör att anhöriga avstår 

vård. Anhörigvård är komplext och innefattar alla livsområden, personliga, politiska, sociala 

och den ekonomiska miljön. Det är viktigt att anhöriga inte blir socialt isolerade, har tid till 

fritid och att vården av den närstående inte sker på bekostnad av deras egen hälsa. Dessa 

faktorer är oacceptabla och det krävs arbete för att råda bot på denna obalans. Informella 

vårare måste få stöttning och inte bara ses som ett bekvämt komplement som hjälper hålla 

kostnaderna för äldreomsorgen nere. Att ändra fokus där omvårdnad värderas och ses som en 

värdefull tillgång i det kan anhöriga uppleva ett val mellan att ta hand om en närstående och 

sig själv. Detta kan bidra till att äldre har förmåga att både vårda en närstående och själv få 

må bra (Horrell, m.fl. 2015).  
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Sociala insatser vänder sig oftast till den närstående och är viktiga eftersom de kan minska 

bördan för anhöriga samt fördröja institutionalisering. Informella vårdgivare är ett avgörande 

stöd för närstående men det kan ske på bekostnad av den närståendes egen hälsa, det är 

stressfullt att vårda en närstående. Det är viktigt att anhöriga prioriterar, fokuserar på annat än 

omvårdnad, tror på sig själv och sin kompetens (Barbosa, Figueriedo, Sousa, & Demain, 

2011). Berthelsen och Kristensson (2015) forskning visar att anhöriga har en önskan att bli 

involverade i den närståendes behandling och utgör ett viktigt stöd för den närstående. 

Professionella kan ibland vara ovilliga delge anhöriga på grund av tidsbrist och motstridiga 

intressen. Genom att ge information till anhöriga stärks deras kunskap och ökar deras känsla 

för kompetens att de vet vilken typ av vård de ska ge den närstående. 

Socialtjänstlagen 5 kap 10§. Lag 2009:549 (Personer som vårdar eller stödjer närstående) 

tillstår att kommunerna är skyldiga att erbjuda stöd till personer som vårdar en närstående. 

Detta för att öka medvetenheten, visa uppskattning och ge erkännande till anhörigvårdare. 

Samt att stötta och förbättra livskvaliten för informella vårdgivare. En annan viktig aspekt var 

att minska utbrändheten. Lagen är inte till för att driva anhöriga att ta på sig omsorgsansvar 

(Johansson, Long & Parker, 2011). Anhöriglagen kom till för att anhöriga skulle få 

uppskattning för den omsorg de ger samt även för att bistå med den anhörigas behov av vila 

och egentid. Ur samhällsynpunkt är det viktigt att stärka det preventiva arbetet, då 

anhörigvårdare ofta lever under press och hård belastning. Situationen kan bli övermäktig och 

det finns en risk att den anhöriga försummar sig själv. Därigenom blir den vårdgivande själv 

utsliten och sjuk (Prop. 2008/09:82). 

Det är riksdagen och regeringen som beslutar och ger riktlinjer för socialatjänster (Johansson, 

Long & Parker 2011). Socialstyrelsens uppdrag är att utarbeta vägledning för socialtjänstens 

tillämplig av lagen och uppföljning (Prop. 2008/09:82).  Socialstyrelsen ska informera om 

ändringen av lagen, utarbeta vägledning och utvärdera konsekvenserna av lagändringen 

(Socialstyrelsen, 2013a). Regeringen ansåg inte att en skärpning av lagen skulle innebära 

några extra kostnader för kommunen. Stadsbidrag hade nämligen utgått tidigare och 

stödinsatser för äldre var redan etablerade. Offentliga tjänster är behovsprövade och betalas 

oftast genom skatter, pensionärer betalar ofta bara en bråkdel av kostnaden. Det är därför 

sällan av ekonomiska skäl som tjänster avstås (Johansson, Malmberg, & Sundström, 2006). 

Den ekonomiska fördelen med anhörigstöd är att institutionsvård eller akut sjukhusvård kan 

försenas eller förhindras. Det är även en vinst att motverka överbelastning och sjukdom hos 

anhöriga (Johansson, Long & Parker, 2011). 

2.2 Lagens utformning gällande anhörigstöd  
Makar har i äktenskapsbalken 6 kap 1§ ett gemensamt ansvar och ska bidra till samma 

levnadsstandard beträffande ekonomin och skötsel av hemmet. Däremot finns inte någon 

omvårdnads plikt som till exempel personlig hygien och matlagning. Vuxna barn har inte 

några lagliga skyldigheter att vårda sina föräldrar (Prop. 2008/09:82). Det nya förtydligande 

av lagen som skedde 2009 är tänkt att förklara socialnämndens ansvar för att underlätta och ge 

stöd till anhörigvårdare. För att förtydliga bestämmelsen och ge stöd till anhöriga ändrades 

Socialtjänstlagen 5 kap 10§. Lag 2009:549 (Personer som vårdar eller stödjer närstående) kom 

till (Prop. 2008/09:82). 
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Kommunen har det yttersta ansvaret för det stöd och hjälp enskilda behöver enligt 

Socialtjänstlagen 2 kap 1§. Kommunen har även ansvar att informera om sina tjänster 

Socialtjänstlagen 3 kap 1§. Äldre människor har ett särskilt skydd i Socialtjänstlagen 5 kap 4-

6§. Äldre ska bland annat ha möjlighet till särskilda boendeformer. Socialstyrelsen gjorde 

2008 bedömningen att stödet till anhöriga behövde utvecklas, vilket resulterade i 

anhöriglagen. Enligt Socialtjänstlagen (2009) 5 kap 10§ är det kommunernas skyldighet att 

erbjuda stöd och avlastning till anhöriga. Kommunens ansvarsområden är att informera, 

avsätta pengar, upprätta planer för hur anhöriglagen ska tillämpas och följa upp arbetet 

(www.socialstyrelsen.se). Socialtjänstlagen 5kap 10§ anger inte vad kommunerna ska erbjuda 

utan enbart det faktum att kommuner ska erbjuda stöd. Begreppet stöd innebär bemötande, 

erkännande, respekt, information, kunskap, råd, delaktighet, avlösning, hjälpmedel och 

hemtjänst. Denna självständighet gör att det kan variera mellan kommunerna vilka former av 

stöd som erbjuds (Prop. 2008/09:82). 

Harnett (2012) framställer att politiska styrningar har gjort att kommuner utformat lokala 

riktlinjer. Kommuners ekonomiska situation spelar också in vilket leder till att kommuner gör 

olika tolkningar. Det finns lokala skillnader i bedömningar om vad som är skälig levnadsnivå. 

Johansson, Long och Parker (2011) ser en nackdel med att lagen inte preciserar innehållet 

eller kvalitén på anhörigstödet till kommunerna. Kommunerna har till följd av detta en stor 

frihet i beslut och vad som ska erbjudas. Detta leder till att det är kommunernas ambitionsnivå 

och avsikt som är avgörande för vilka stödinsatser som förekommer. 

Övervägande antalet kommuner har stöd i form av avlösning i hemmet, vilket ska göra det 

möjligt för anhöriga att koppla av och göra andra saker (Prop. 2008/09:82). Nästan alla 

kommuner har korttidsvård, korttidsboende, dagvård, dagverksamhet eller avlösning i 

hemmet (Socialstyrelsen, 2013a). Minst vanligt är vårdbidrag medan den vanligaste formen 

av stöd till anhöriga är avlösning i form av hemvård, dagvård eller institutionsvård 

(Johansson, Long & Parker, 2011). Anhöriganställning utgår bara till personer i yrkesverksam 

ålder men hemvårdsbidraget avser också äldre (Prop. 2008/09:82). Äldreboende är en kostsam 

insats men finns omfattande hjälpbehov kan hemtjänst bli dyrare än äldreboende (Harnett, 

2012). Personer som har korttidsvård har minskat, däremot har antal dygn ökat vilket kan 

förklaras med att de personer som är på korttidsvård väntar på ett boende i särskild 

boendeform (Prop. 2008/09:82). 

Anhöriglagens tillkomst visar på en förändring i sättet att se på vart ansvaret ska ligga hävdar 

Katzin (2014). Den minskade välfärden är en ekonomisk fråga och anhöriglagen är ett nytt 

och effektivt sätt att lösa omsorgsproblem där samhällsinsatser ses som ett komplement. 

Ambitionsnivån för välfärdsnivån sänktes medan valfriheten och egen ansvaret stärktes. 

Lagmässigt har inget förändrats, däremot den ekonomiska situationen har förändrats, vilket 

gör att nedskärningar legitimeras av anhörigstödet. Omsorgsuppgiften är fysiskt tung, slitsam 

och tidskrävande. Genom att fokusera på kärlek och glädje kopplad till anhörigvården kan det 

ansträngande omsorgsarbetet som det är bortses. Katzin (2014) anser att nedskärningar i det 

offentliga gör att anhöriga blir allt mer viktiga och därmed allt mindre frivilligt i praktiken. 

Den omsorg som anhöriga utför gör att jämnlikhet mellan ansvar och resurser inte har någon 

översyn. Johansson, Long och Parker (2011) spekulerar att Sverige har börjat få en mer 

http://www.socialstyrelsen.se/
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europeisk syn på familjen och samhället. Där ansvarsfördelningen blir mer familjeorienterad. 

De ifrågasätter om lagen lett till någon stärkt rättslig ställning eller inte för anhörigvårdare. 

Vad den nya lagen konkret gjort är att den gett anhörigvårdare en rätt till bedömning av deras 

behov. Det är inte bara den närstående utan även samhället som drar nytta av den informella 

vården. Frågan är om eller hur generationer framöver kommer att vilja ta hand om sina äldre 

anhöriga och om de äldre vill bli omhändertagna av sina anhöriga (Johansson, Long & Parker, 

2011). Resursbrist medför att personer med mindre behov får stå tillbaka för de med mer 

vårdbehov. Gurner och Thorslund (2001) anser att det är svårt att göra de äldre friskare eller 

bättre utan det handlar om att ge adekvat behandling och omvårdnad. Det behövs ett längre 

perspektiv och helhetslösningar då behoven inte upphör utan mest troligt kommer att öka. 

Multibehov kräver samarbete där man ser till olika aspekter både fysiska och psykiska. 

2.3 Socialsekreterares bedömning och bemötande vid anhörigstöd 

Olika hänsynstaganden måste uppmärksammas vid en anhörigansökan. För att få stöd måste 

den sökande göra en ansökan och kriterier måste uppfyllas för att ansökan ska bifallas 

(Johansson, Long & Parker, 2011). Allen och Wiles (2014) påpekar att när äldre gör en 

ansökan kan denne haft ett livslångt oberoende utan behov av stöd. Vilket gör att den egna 

identiteten av självständighet och stolthet gör att det känns negativt att ta emot stöd. 

Mottagande av stöd kan försvåras om det är svårt att göra en ansökan och svårigheter i vad 

som ingår till exempel i städningen, kan skapa känslan av skam och skuld. Hemhjälp förklaras 

och rättfärdigas ofta av äldre varför tjänsten fås. Många kvinnor ser sig själv som lyckade om 

hennes hem är rent och som ett misslyckande om hon måste acceptera hjälp med 

hushållsarbete. Det är dock mer accepterat vid hänvisning till att doktorn säger att jag behöver 

hjälp på grund av min hälsa. Ofta kommer det en punkt där hjälp behövs. I denna situation är 

det väsentligt att socialarbetare reflekterar över hur det är att beskriva sig som sårbar, för det 

krävs ett gott förhållande mellan klient och professionell.  

Vid insatser till vuxna måste båda ge sitt samtycke, den anhöriga måste vilja bli avlöst och 

den närstående vilja ta emot stöd på annan plats eller av annan person än den anhöriga 

(Socialstyrelsen, 2013a). I biståndsbedömningen ska önskemål från anhöriga inhämtas och 

regelbunden kontakt hållas, för att följa upp att den anhöriga fortfarande har möjlighet och ork 

att fortsätta ge omvårdnad. Anhörigvård är ett frivilligt åtagande som tidigare konstaterats, 

trots detta förekommer det att kommuner väger in anhörigas möjlighet att ge stöd vid 

bedömningen av insatser. En kommun kan dock inte avslå en ansökan med hänvisning till att 

den anhörige kan utföra insatsen om den anhörige själv inte har behov av en sådan insats 

(Prop. 2008/09:82). Det finns inga föreskrifter om hur mycket hjälp den anhörige ska ge till 

sin närstående för att ha rätt till anhörigstöd (Johansson, Long & Parker 2011). 

Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket gör att handläggares tolkningar blir olika (Harnett, 

2012). Det behövs en insikt om att ingen ofelbar och att det finns fördomar. Brodins & 

Mattssons (2014) studie visar att medvetna fördomar innebär risk för negativ 

stereotypifiering, ålder kan förstärka fördomar och förringa hälsoproblem. Vid omedvetenhet 

om sina egna fördomar sker en blockering och personal kan inte förstå eller se att bemötandet 

bli ojämlikt. Det krävs en insikt om att likvärdighet inte är detsamma som jämlikhet. Eftersom 

individer inte har samma utgångspunkter kan lika behandling vara ojämlikt. Det finns en risk 
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att patienter med enklare åkommor kommer att få företräde medan patienter som är 

svårbedömda och svårbehandlade får vänta. Personer som inte kräver sin rätt eller inte är 

insatt i hur det fungerar riskerar att bli förbisedda. Socionomer bör ha förmågan att kunna 

möta människor utifrån deras egna premisser, tänka i nya banor och avsätta tid för att skapa 

en komplett bild. Äldre beskriver personal med ett bra bemötande som trevliga, att de bryr 

sig, frågar och följer upp. Organisationen bör vara flexibel så att tid och resurser kan avsättas 

(Brodin & Mattsson 2014).  

 

Systemets ramar gör att mallar måste upprättas och äldres behov kategoriseras för att vara 

tidseffektivt (Harnett, 2012). Enligt prop. 2008/9:82 är skälig levnadsnivå det begrepp som 

står för minimikravet på kvalitén för insatsen. Vid en bedömning måste flera olika faktorer tas 

i beaktande. Insatsens lämplighet jämförs med andra insatser, den enskildes önskemål och 

kostnaden för insatsen. Stödet ska kännetecknas av individualisering, flexibilitet och kvalitet. 

Individualisering betyder att det unika behovet ska identifieras och stödet ska utformas efter 

behov. Flexibiliteten är att insatsen följs upp och ändras om omständigheterna förändras på ett 

sätt som gör att annan hjälp är mer lämpligt (Prop. 2008/09:82). Harnett (2012) påpekar att 

biståndshandläggare har mycket att ta hänsyn till lagens utformning, tidsbegränsning, budget, 

resurser och äldres behov. När anhöriga beskriver problem ska dessa passa i mallen och det är 

biståndsbedömmaren som har tolkningsföreträde. Juridiskt sett kan hinder saknas men normer 

och riktlinjer i kommunens hantering av resurser kan skapa svårigheter. Biståndshanläggare 

bedömer behov utifrån kategorier som äldres beskrivningar av problem måste passa in i. 

Vilket stöd som fås beror på hur problemen omformuleras till behov som i sin tur resulterar i 

olika insatser. Ett problem i form av känsla av otrygghet kan därför resultera i trygghetslarm 

som ses som en praktisk och ekonomisk insats. Individer som inte vill till äldreboende kan 

övertalas till flytt. Samtidigt som en del nekas plats på boende, trots att de själva inte vill bo 

kvar hemma. Följaktligen blir äldre besvikna eller lättade beroende på beslutet. 

 

För att anhöriga ska få information anser regeringen att landstinget och kommunerna ska öka 

sitt samarbete. Socialtjänsten har i uppgift att samverka med både sjukvården och den 

anhöriga. Socialtjänsten ska informera, erbjuda anhöriga delaktighet och ta hänsyn till 

anhörigas synpunkter. Samt utreda anhörigas behov, hålla kontakt och följa upp insatser 

(Socialstyrelsen, vägledning 2013). Socialstyrelsen ser ett problem med att sjukvårdspersonal 

inte i större utsträckning uppmärksammar anhöriga och därför inte informerar om de stöd som 

finns (Johansson, Long & Parker, 2011). Hälso- och sjukvården ska arbeta hälsoförebyggande 

och anhörigstöd är en preventativ insats (Prop. 2008/09:82). Regeringen uppmuntrar till ett 

bättre samarbete mellan socialtjänst och vård och omsorg (Johansson, Long & Parker, 2011). 

2.4 Umeå kommuns insatser för anhörigvårdare 
Lagstiftningsprincipen om lokalt självstyre gör att kommuner har en självständighet gentemot 

staten. Det finns ingen detaljerad beskrivning av exakt vilka tjänster som ska finnas. 

Kommuner har därför olika sociala tjänster som erbjuds (Johansson, Long & Parker 2011). 

Umeå kommuns anhörigstöds insatser kommer därför att genomgås nedan.  
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Det finns två typer av anhörigstöd direkt och indirekt. Indirekt stöd är till för personen som får 

vård och stöd, hjälpen innefattar sådant som den närstående behöver. Exempel på indirekt 

stöd som finns i Umeå kommun är färdtjänst, parkeringstillstånd, bostadsanpassning, 

korttidsboende och hemtjänst (www.umea.se). Direktstöd vänder sig till den anhörige i form 

av samtalsgrupper, information, kunskap och ekonomisk ersättning (Anhörigas riksförbund, 

2015). Insatser kan kombineras på olika sätt, utifrån individens behov (www.umea.se). 

En del stödinsatser som Umeå kommun erbjuder är öppna för alla, andra kräver en utredning 

och ett beslut från kommunen. De stöd som är biståndsprövade måste ansökas hos 

socialtjänsten och bli beviljade. Krävs ingen utredning tas bara kontakt med den öppna 

stödinsats som upplevs intressant. Exempel på öppna stödinsatser som kan nyttjas utan beslut 

är Aktrisen träffpunkt och Kafé Kom In. Det finns även anhörigkonsulenter som kan ge råd 

och stöd (www.umea.se). Dessa insatser är en hjälp till att bryta isolering och främja 

kontakter (Prop. 2008/09:82). Andra möjligheter till kontakter är stöd som ges av volontärer 

och frivilliga, exempel Frivilligcentralen. Andra föreningar som erbjuder stöd är 

Demensföreningen, Röda korset och Anhörigas riksförbund (www.umea.se). Anhöriggrupper 

är ett stöd som fått bra resultat i utvärderingar (Prop. 2008/09:82). 

Avlösning i hemmet syftar till att minska stress och belastning för den anhörige (Prop. 

2008/09:82). Stödet riktar sig till dem som inte kan lämna sin närstående ensam i mer än en 

kort stund. Avlösning i hemmet finns både som biståndsprövad och inte biståndsbeprövad 

insats. Den flexibla avlösningen är ett stöd som kan vara avgiftsfritt och upp till 25 timmar per 

månad utan utredning och biståndsbeslut. Under dagtid finns hemtjänsten som kommer under 

en avtalad tid, vilket är ett biståndsprövat stöd (www.umea.se).  

I Umeå kommun finns biståndsprövat stöd som arvoderad anhörigvård, dagverksamhet och 

korttidsboende. Dessa stöd kommer att mer ingående beskrivas nedan. Arvoderad anhörigvård 

innebär att den som vårdar en närstående får ekonomisk ersättning, detta är ett alternativ till 

hemtjänst. För att vara berättigad till arvode måste hjälpen som ges vara av personlig karaktär 

till exempel hjälp med hygienen. Om man delar hushåll ingår inte praktiska göromål som 

städning, inköp, matlagning eftersom dessa uppgifter ses som normala om man lever ihop. 

Men om man inte delar hushåll kan även dessa sysslor ingå.  Nivån på arvodet avgörs utifrån 

behovet av hjälp den närstående har och hur lång tid detta tar att utföra. Den totala arbetstiden 

för anhörighetsvård får inte överstiga 48 timmar per vecka (www.umea.se).   

Dagverksamhet är ett biståndsprövat stöd och är kostnadsfritt (www.umea.se). Insatsen är 

tänkt att stimulera dagliga aktiviteter (Prop. 2008/09:82). Dagverksamheten kan stå för 

avlösning och tillgodose behovet av social samvaro. Aktiviteter som erbjuds är samtal, 

högläsning, träning, köksaktiviter och musik.  Den som beviljats dagverksamhet får en 

kontaktperson, dagverksamheter bedrivs på Freja och Aurora Aktrisens äldrecenter båda på 

Umedalen. Fortuna och Violen Hemgårdens äldrecenter samt Rönnen Haga äldrecenter är 

andra aktörer (www.umea.se). 

Det finns även korttidsboende då den som behöver vård kan få komma till äldrecenter så att 

den anhörige ska få avlösning (www.umea.se). Korttidsboende används ofta i avvaktan på 

bostadsanpassning eller plats i ett särskilt boende (Prop. 2008/09:82). Korttidsboende kostar 

http://www.umea.se/
http://www.umea.se/
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119 kronor per dygn då ingår kost och logi. Personalen strävar efter att bibehålla förmågor 

och daglig livsföring hos den boende, detta för att förbättra förutsättningarna att bo kvar i det 

egna hemmet. Korttidsboende är ett biståndsprövat stöd och finns på Aktrisen äldrecenter, 

Bruksbackens äldreboende, Dragonens äldrecenter, Eriksdals äldrecenter och Solgårdens 

äldrecenter. För den som vårdar en anhörig och får ett akut behov av avlösning finns 

trygghetsplatser, Dragonens äldrecenter ger omvårdad under den tid som anhörigvårdaren 

behöver tillfällig avlösning (www.umea.se). 

2.5 Äldres synpunkter om anhörigstöd 
Socialstyrelsen har gjort uppföljningar där anhöriga har gett synpunkter och klagomål, dessa 

tas emot och utreds av socialtjänsten. Det som har framkommit i undersökningar av utfallet av 

lagändringen är följande. Socialstyrelsens rapport (2014) visar att kommunerna har blivit 

bättre på att sätta upp mål, avsättning av resurser, organisera stödarbetet till anhöriga samt att 

även en utökning av utbudet har skett. Frivilligverksamheter som riktar sig till anhöriga är 

kritiska till de stora kommunala skillnaderna gällande kvalité och de insatser som finns att 

tillgå. Det finns en brist på stöd och individuell anpassning ibland utnyttjas inte stödet 

eftersom det inte är tillräckligt flexibelt trots att stödet ska vara individualiserat. 

Det finns en upplevelse av svårighet att få information om vilket stöd som finns att tillgå. Om 

anhöriga inte vet vad som finns att ansöka om kan de följaktligen inte lämna en ansökan för 

att få insatsen. Kommunerna kan åtgärda detta genom att utveckla dialoger med andra 

organisationer samt öka sitt samarbete mellan socialtjänsten, sjukvården och landstinget. 

Samverkan försvåras på grund av besparingar, tidsbrist, tystnadsplikt, avsaknad av strategi 

och plan. Även rollerna är oklara, vilket gör att det är svårt att veta med vem och hur man ska 

samarbeta. Socialtjänsten upplever att ett hinder med samarbetet är att sjukvården inte anser 

att de har något ansvar för anhöriga och erbjuda dessa stöd. Samt att socialtjänsten har svårt 

att få kontakt med anhöriga. Behoven som den närstående har innebär ofta att det krävs stöd 

från både socialtjänsten och sjukvården. Anhöriga blir den som får axla samarbetet vilket 

upplevs krävande (Socialstyrelsen, 2014). 

Hemhjälp och annat boende är en del av anhörigstödet. Förändringar i samhällsekonomin har 

lett till att de som får hemhjälp har större behov men får mindre stöd än tidigare. Det finns 

klagomål om mindre tillgängliga tjänster och att kvalitén är dålig (Johansson, Malmberg & 

Sundström, 2006). Lagändringen har lett till att omsorgen bedrivs allt mer i hemmet på grund 

av platsbrist på sjukhusplatser och i särskiltboende (Socialstyrelsen, 2014). Gurners och 

Thorslunds (2001) forskning visar att förtidiga utskrivningar från sjukhus medför att äldre 

personer kan behöva åka tillbaka till sjukhuset. Vistelsen i hemmet kan innebära smärta, 

otrygghet och sängliggande. Det kan vara svårt att hinna med för hemtjänstpersonalen om 

vårdbehovet är omfattande hos de äldre som är hemma, äldre anser att de träffar allt för 

många olika och stressade vårdbiträden. Hjälp med dusch tycker äldre att de få alldeles för 

sällan enligt Gurner och Thorslund (2001). Socialstyrelsen (2014) visar på att vården allt mer 

har flyttats till hemmet istället för institution vilket får konsekvenser för anhöriga. 

Riksrevisonen har gjort bedömningen att flertalet anhöriga tar på sig mer närståendevård än 

de egentligen vill på grund av att offentliga omsorgsbrister. Socialstyrelsen (2013a) tar upp att 

anhöriga önskar inflytande och anser att det är svårt att få träffa en handläggare ensam för att 

http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/boendensarskildaochkorttidsboende/vardochomsorgsboende/vardochomsorgsboendeniumeakommun/aktrisensvardochomsorgsboende.4.4909c83212664e128b98000539.html
http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/boendensarskildaochkorttidsboende/vardochomsorgsboende/vardochomsorgsboendeniumeakommun/bruksbackensvardochomsorgsboende.4.1165bc431119e4cb4b580007396.html
http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/boendensarskildaochkorttidsboende/vardochomsorgsboende/vardochomsorgsboendeniumeakommun/dragonensvardochomsorgsboende.4.1b0b67e614e4316f07339b.html
http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/boendensarskildaochkorttidsboende/vardochomsorgsboende/vardochomsorgsboendeniumeakommun/eriksdalsvardochomsorgsboende.4.1b0b67e614e4316f0734de.html
http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/boendensarskildaochkorttidsboende/vardochomsorgsboende/vardochomsorgsboendeniumeakommun/solgardensvardochomsorgsboende.4.66826505118e576ef3a80005659.html
http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/boendensarskildaochkorttidsboende/vardochomsorgsboende/vardochomsorgsboendeniumeakommun/solgardensvardochomsorgsboende.4.66826505118e576ef3a80005659.html
http://www.umea.se/
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få ge sin synvinkel. Sekretessen är till för att skydda individens integritet, denna lag kan dock 

försvåra för anhöriga att ta del av uppgifter. Genom att den närstående lämnar sitt samtycke 

kan detta enkelt undvikas, tipsar Socialstyrelsen (2013a). Det organisationer för anhöriga tar 

upp är att det är bra att anhörigas situation har uppmärksammats, men att det behövs mer 

kunskap hos personal för att förstå situationen för anhöriga. Ofta ligger fokus på den 

närståendes behov, den anhöriges behov glöms bort istället för att uppmärksamas. Beroende 

på hur lagen tolkas blir agerandet utifrån detta, vilket påverkar bemötande och delaktighet för 

anhöriga (Socialstyrelsen, 2013b). 

Flera studier visar att anhörigvård kan ha negativa effekter på hälsan, både psykiskt och 

fysiskt. Det är särskilt tydligt hos dem som ger omfattande vård och stöd (Socialstyrelsen, 

2013a). Om anhöriga får mer kunskap är de en stor tillgång och utgör en viktig resurs som ger 

ett bra stöd. De har en unik kunskap om den närstående och kan stödja denne på många sätt, 

bland annat stärks den närståendes delaktighet i samhället (Prop. 2008/09:82). Det finns skäl 

att inte enbart se anhörigas insatser som en börda för den som ger vård. Flera vetenskapliga 

studier åskådliggör positiva anledningar bland annat att den anhöriga kan känna att 

egenvärdet och relationen stärks (Socialstyrelsen, 2013a). 

 

Riksrevisonen har rekommenderat regeringen att överväga om anhörighetslagen behöver 

förtydligas och besluta om hur anhörigstöd ska dokumenteras. Samt att konsekvenser av 

anhörigstöd bör följas upp av en myndighet (Socialstyrelsen, 2014). 

3 Metod 
Metodavsnittet är viktigt för att säkra studiens transparens och replikerbarhet. Enligt Bryman 

(2011) är det angeläget att redogöra för varje steg i undersökningen så det blir tydligt hur 

resultat presenteras och tolkning av materialet skett. Detta för att granska om tolkningarna 

kunde gjorts annorlunda samt om undersökningen kan göras igen och är genomförbar. 

Neutralitet och objektiviteten i tolkningarna och försöken till förhållningssättet klargörs i 

metoden. Följande metodredovisning genomgår därför stegen i denna studie och motiven till 

varför valen av metoder gjorts.  

3.1 Kvalitativ undersökning 
Metoden som använts är kvalitativ undersökning. Kvalitativ undersökning ger en strategi för 

insamling av material och tillvägagångssättet vid analysering. Anledningen till att kvalitativ 

undersökning valdes var för att tyngdpunkten med denna typ av undersökning ligger på att 

uppnå en förståelse av den sociala verkligheten och personers tolkning av denna. Då 

intentionen är att besvara äldres syn på sin vardag med anhörigstöd och deras behov.  Bryman 

(2011) beskriver förfarandet i kvalitativ undersökning som i korta drag är; utformande av 

generella frågeställningar, val av relevanta intervjupersoner och insamling av data. Slutligen 

tolkning av materialet samt rapportering om resultat och slutsatser. För att besvara syftet är 

det intressant att belysa, förstå och få en helhetsbild av äldres erfarenhet och syn på 

anhörigstöd. Undersökningen försöker återspegla äldres uppleveler och även se det som finns 

under ytan. Analysen av materialet har gjorts efter allt material har samlats in. Fejes och 

Thornberg (2015) beskriver att de grundval som kan göras är induktiv, deduktiv eller abduktiv 
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ansats. I denna studie är abduktion inriktningen som valts eftersom abduktion ger en 

möjlighet att växla mellan insamlat material, tidigare kunskap samt teorier. I denna forskning 

insamlades först artiklar och teorier, därpå genomfördes och sammanställdes intervjuerna. 

Efter det söktes mer vetenskaplig forskning som kunde kopplas till empirin. Med en öppenhet 

för olika infallsvinklar har mönster och sannolika förklaringar sökts. Bryman (2011) tar upp 

risker som finns med en kvalitativ analys, nämligen att det blir för personligt och att syftet 

med undersökningen tappas bort. En annan risk är att andra perspektiv glöms bort, därför har 

olika åsikter tagits upp och åskådliggjorts. Det som är bra med kvalitativ forskning är att den 

möjliggör äldres röster att bli hörda och fokus kan läggas på deras erfarenheter. 

3.2 Forskningsöversikt sökning 
Relevanta artiklar söktes främst genom Umeå universitetsbibliotekets söktjänst. De 

sökalternativ som användes var Swepup och SocINDEX.  Internettsidan google scholar 

användes för att få fram artiklar om ämnet. Internetsidor användes till information där senaste 

data är betydelsefullt. För att ta reda på vilket anhörigstöd Umeå kommun erbjuder söktes 

information på Umeå kommuns hemsida. De sökord som användes var anhörigstöd, anhöriga, 

äldre, omvårdnad och mer specifika som exempelvis ålderism, institutionalisering och 

hemtjänst. Engelska sökord family support, caregivers, med urval Sverige. Sökningen 

begränsades genom att valen Scholary (Peer Reviewed) och datum från 2000 och framåt. I de 

referenser som årtalen är äldre är klassiska verk, det är då viktigt att gå till grundkällan. I 

artiklar som utifrån namnet verkade intressant lästes även sammanfattningen. Om artikeln 

verkade relevant lästes hela och delar som passade uppsatsen valdes ut.  

3.3 Urval 
För att få svar på syftet och frågeställningarna togs kontakt med äldre med erfarenhet av 

anhörigstöd. Begränsade intervjuerna till klienter, hade även kunnat vända mig till personal 

som arbetar med anhörigstöd för att få yrkesarbetandes perspektiv. Det centrala att få med var 

äldre personers uppfattning av hur stödet fungerar och om deras behov tillfredsställs, vilket 

bäst besvaras av de äldre själva. Personerna utgör en målgrupp som är relevant för 

undersökningen, detta förfarande kallas för ett målinriktat urval. Urvalet säkrar därigenom att 

individer inkluderas som representerar just gruppen äldre med anhörigstöd. Bryman (2011) 

anser att när en specifik målgrupp söks för att kunna få svar på forskningsfrågorna är 

målinriktaturval en bra urvalsmetod för att få tag på relevanta intervjupersoner. Urvalstrategin 

riktar sig till en specifik situation det vill säga när en person har anhörigstöd, för att studera 

erfarenheter och upplevelser. För att få tag på personer som skulle kunna svara på frågorna 

vände jag mig först till verksamheter där äldre i Umeå kan befinna sig i större utsträckning. 

Kontaktade även PRO och frivilligorganisationer, detta gjordes då intervjupersonernas ålder 

begränsats till 65 år och uppåt. På olika platser hörde jag med äldre som befann sig där om de 

hade erfarenhet och var villiga att ställa upp på en intervju. En svårighet var att många äldre 

som tillfrågades undrade vad anhörigstöd är, en annan svårighet var sekretessen som finns 

angående vilka som har anhörigstöd. Begränsningen av antalet intervjupersoner blev sex 

stycken på grund av tidsaspekten. De personer som svarat ja till intervju är troligtvis sociala 

personer, antagligen tackar man nej till intervju om man är tillbakadragen, vilket kan göra att 

detta perspektiv saknas i intervjuerna. Däremot är könsfördelningen jämn och de närstående 

har olika diagnoser vilket ger en spridning i målgruppen.  
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3.4 Semistrukturerad intervju 
Intervjuerna har genomförts utifrån en semistrukturerad intervju, enligt Bryman (2011) passar 

stilen eftersom det finns ett syfte, därför behövs en struktur. Det finns intervjufrågor att utgå 

ifrån (se bilaga 2) där frågorna har olika teman, bland annat vardag. Vardagsavsnittet tog ofta 

mycket intervjutid med varierande information och uppkomsten av olika sidospår. Frågorna 

gällde sedan mer specifikt anhörigstöd för att få svar på syftet. Intervjuguiden har utformats 

med tanke på bakrundsfakta och att inte ställa ledande frågor, utan öppna frågor så att 

intervjupersonerna får en stor frihet i sina svar. Avslutningsfrågorna gav intervjupersonerna 

en stor möjlighet att ge uttryck för precis vad de själva ville. Vilket ger utrymme för åsikter 

som annars skulle ha missats utifrån frågornas formuleringar. Intervjun ger därigenom även 

en flexibilitet trots grundstukturen, detta görs eftersom det finns en önskan att 

intervjupersonernas uppfattning ska komma fram. Samt även en strävan efter att få fram vad 

äldre upplever som viktigt, för att få svar på vad det innebär att vara anhörig, ge anhörigvård 

och vilken stöttning äldre behöver. Frågor kan ha tagits i en liten annan ordning beroende på 

vart samtalet har lett och följdfrågor kan ha uppkommit. Intervjuinspelningarna har varierat, 

den kortaste var på enbart 20 minuter, men samtalet varade i 1,5 timme då denna person inte 

gillade att bli inspelad utan föredrog anteckning. Resterande fem inspelningar varade mellan 

40-65 minuter.  

3.5 Kvalitativ innehållsanalys 
Bearbetningen av intervjuerna har gjorts utifrån konventionell innehållsanalys. Hsieh och 

Shannon (2005) framhåller att kvalitativ forskning alltid innebär en tolkning av materialet. 

Metoden konventionell innehållsanalys är till hjälp när intervjupersoners perspektiv ska lyftas 

fram och en förståelse för det underliggande (latent nivå) komma fram. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver förfarandet i intervjuanalysen som har varit grundmodell för 

bearbetning av intervjuerna. Transkriberingen av intervjuerna har komprimerats genom att det 

centrala i texten, så kallade meningsbärande enheter har strukits under. I marginalen har koder 

skrivits, dessa koder har inte varit förutbestämda. Genomläsning av hela texten och 

granskande av koderna exempel dusch, mat, samma person, betyg, har lett till att kategorier 

exempel behov och  bemötande och tema (den latenta nivån) skapats. Citat klargör hur 

tolkningar gjorts samt visar på åsikter som kommit fram i intervjuerna. 

3.6 Tillförlitlighet 
Graneheim och Lundman (2004) redogör tillförlitligheten i en kvalitativ undersökning med 

termer som trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet, för att bedöma kvaliteten. Kvantitativ 

forskning har andra begrepp som på ett liknande sätt undersöker studiers tillförlitlighet. 

Validiteten i kvalitativ forskning kan också ses som trovärdigheten, det vill säga ifrågasätter 

om det som undersöks är det som avsetts att undersökas. Detta kriterium har begrundats 

genom utformandet av intervjuguiden (se bilaga 2) samtalen har därigenom riktats in på rätt 

spår. Urvalet av målgruppen har även stärkt sambandet med syftet. Syftet och 

frågeställningarna har varit i centrum under undersökningens utförande (Graneheim & 

Lundman, 2004). Då syftet är att undersöka äldres uppfattning av anhörigstöd är kvalitativ 

undersökning passande djupgående intervjuer utgör basen, ger en bredd samt ingående 

beskrivning av äldres erfarenhet. Empirin har sedan förankrats i tidigare forskning och utgjort 

grunden till svaret på syftet i undersökningen (Fejes & Thornberg, 2015). Materialet och 
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metodens lämplighet för undersökningen är avgörande och med syftet att undersöka äldres 

erfarenhet anses en kvalitativ undersökning vara relevant. Pålitligheten innebär en redogörelse 

av hur forskningen gått tillväga, hur jag har gått tillväga rapporteras i metoddelen (Bryman, 

2011). Jag har kritiskt granskat mitt arbete och ifrågasatt och omprövat de mönster, insikter 

och slutsatser som uppstått.  Både detaljer och helheten har uppmärksammats. Kreativiteten 

har utgjorts av andra sätt att tolka och koppla, ingenting har setts som självklart. Då de två 

första intervjuerna markant skilde sig åt blev jag inte fast i första intrycket, utan material som 

utmanade kom in på en gång. Jag har före denna studie inte reflekterat över anhörigstöd och 

dess innebörd, vilket lett till en öppenhet för vad som framkommit. Under intervjuerna har jag 

reflekterat över åsikter som stämmer överens och de som skiljer sig åt hos intervjupersonerna. 

Sammanställningen av intervjuerna var krävande och mycket tålamod krävdes för att sätta 

ihop alla intervjuerna till en helhet. Intervjuerna har genomgåtts flertalet gånger, både lästs 

igenom och textsamansättningen har reviderats (Frejs & Thornberg, 2015). Genomgående har 

åtanken varit fokus på syftet och strävan efter objektivitet och analytisk distans. 

Bakomliggande antaganden kan påverka resultaten därför har det varit av vikt för mig att 

kritiskt granska mina egna värderingar. Bryman (2011) framhåller att beroende på den sociala 

kontexten tolkas den olika och kan uppfattas på olika sätt. För att förstå hur en social grupp 

beter sig måste även omgivningen och miljön tas med i beräknande, deras verklighet måste 

förstås. Det som är kritiskt i detta är att forskaren tolkar och detta kan misstämma med 

undersökningspersonernas perspektiv. Detta kan undvikas genom att deltagarna får läsa 

igenom materialet för att se om slutprodukten stämmer med deras uppfattning (Bryman, 2011 

s.  371). Fem av intervjupersonerna i denna undersökning har därför fått möjlighet att läsa 

igenom texten innan den publiceras i Diva-portalen. Detta för att få möjlighet att ta del av 

känsliga avsnitt, tolkningar och citat. Intervjupersonerna fick härigenom möjlighet att 

förtydliga eller korrigera om de bedömde att det behövdes, i hänseende att godkänna den 

tolkning som gjorts.  

Överförbarhet och extern validitet innebär att resultaten går att överföra till andra miljöer 

(Bryman, 2011). Representerar resultaten även andra personer med erfarenhet av anhörigstöd? 

Det går aldrig att vara helt säker i en kvalitativ undersökning på att alla sätt att uppfatta 

omvärlden finns med i urvalsgruppen. Uppfattningar skiljer sig åt och vid ytterligare 

intervjupersoner eller en annan urvalsgrupp kan andra uppfattningar framföras (Frejs & 

Thornberg, 2015). Att dra generella slutsatser från en kvalitativ undersökning är alltid 

riskabelt, intervjuerna har mera gett en detaljerad beskrivning av de äldres synsätt. Även 

förutsättningarna för anhörigstöd kan skilja sig då kommunerna har varierande utbud. Så 

skiljer sig kommunens utbud mot för Umeå kommun förändras även miljön vilket då påverkar 

uppfattningarna om denna (Bryman, 2011). 

3.7 Forskningskrav och etiska reflektioner 
Forskningskrav som är till för att skydda individen är indelat i fyra krav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vad dessa krav innebär och vad 

som konkret gjorts i denna undersökning kommer nu att redovisas. Forskningskraven finns för 

att skydda individer från olämplig insyn i privatlivet samt fysisk eller psykisk skada. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och deltagare om vad 

som gäller, detta ska ske före undersökningen genomförs. Intervjupersonerna har efter 
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informationen från informationsbladet (se bilaga 1) själva avgjort om de vill medverka eller 

inte, i enhet med Samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet har säkrats genom att det 

empiriska materialet bara har hanterats av forskningspersonen och ingen obehörig har tagit 

del av underlaget. Materialet har bara använts i forskningsändamål i enhet med 

nyttjandekravet. Intervjuerna är anonyma exempelvis har intervjupersonerna fått fingerade 

namn. För att ge intervjupersonerna forskningsetisk information har ett informationsblad 

utformats, till hjälp för utformningen användes Vetenskapsrådets (2016) forskningsetiska 

krav. Intervjupersonerna har sammantaget informerats via informationsbladet om följande; 

Deltagandet är frivilligt, rättigheten att avbryta intervjun, hur materialet ska användas och till 

vad samt hur datamaterialet förvaras och publiceras (se bilaga 1).  

 

Individens välbefinnande är viktigare än forskningsintresset och därför måste en medveten 

reflektion över vad forskningen medför för de inblandade uppmärksammas (Kalman & 

Lövgren 2012). Det är viktigt som forskare att betänka det etiska ansvaret gentemot individen, 

och inte låta sökandet efter kunskap berövar omdömet (Sjöström, 2012). Uppgifter som rör 

hälsa räknas till känsliga uppgifter och anhörigstöd är kopplat till partnerns hälsa. Kvalitativa 

studier innebär ofta avslöjande frågor kring erfarenheter i individens liv, vilket gör att 

transparens och anonymitet måste vägas mot varandra. Så att inte risken för igenkänning gör 

att intervjupersonerna känner sig blottade. I denna studie är det inte fokus på individen själv 

utan det sammanhang de ingår i, det är själva insatsen anhörigstöd som undersöks. 

Beroendeställning är också viktigt att ta med i beaktande i denna studie då intervjupersonerna 

är beroende av insatser i form av anhörigstöd. Socialtjänstens handläggare är de som beslutar 

om anhörigstöd och personerna i studien har varit eller är därför i beroendeställning. 

Igenkänningen är känsligt utifrån denna aspekt och därför är anonymiteten så viktig (Kalmar 

& Johansson, 2012). 

4 Teori 
Socialgerontologi är samhällsvetenskaplig forskning kring åldrande och innefattar många 

olika teorier. Ingen av teorierna erbjuder alla aspekter och förklaringar kring åldrande 

(Andersson, 2013). Det finns olika sätt att se på äldre, vad som anses vara det bästa för äldre 

varierar och hur deras omvårdnad ska ske skiljer sig åt. Det är viktigt att få en bild av dessa 

synsätt för att få en förståelse för äldre, olika vårdformer och behandlingen av äldre. 

Thornstam (2011) beskriver hur äldre kan betraktas ur mikro, makro eller mesonivå, 

mikronivån är individen ur både psykisk och fysisk aspekt. Identitetsproblematik kan handla 

om att skaffa sig ett stabilt jag eller att förmågan att vara flexibel (Öberg, 2013).  Mesonivån 

är socialpsykologi och fokuserar på hur samspelet, påverkan och förväntningar mellan 

människor fungerar samt hur detta förändras med åldern. Makronivån fokuserar på 

samhällsstrukturer, hur ekonomiska, politiska och värdemönster inverkar på villkoren för 

äldre. Det goda åldrandet förutsätter att det finns bättre och sämre sätt att åldras på (Tornstam, 

2011).  Utifrån de teorier om åldrande som författaren läst har följande perspektiv valts; På 

mesonivå, Ålderism som ger en förståelse för grundantaganden och det negativa med att 

kategorisera äldre. En teori som är väsentlig i samanhanget är Livsloppsperspektivet som 

psykologiskt ger en förklaring på ålderdomen. För att tydligt visa hur olika syn och därigenom 
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behandlingen av äldre påverkas redovisas tillbakadragningsteorin och dess motsats 

aktivitetsteorin. 

4.1 Ålderism 
Det finns olika perspektiv på äldre och vad det betyder att åldras (Nilsson, 2008). Ålderism 

visar på hur stela och enformiga föreställningar kan leda till diskriminering av äldre 

(Andersson, 2013).  Nilssons (2008) studie påvisar hur språket formar, strukturerar och 

konstruerar vad äldre är. Äldre kan därför ses som en socialt konstruerad kategori. Språket 

skapar en social grupp som får etiketten äldre. Samhället har en tolkningsram med 

föreställningar, förhållningssätt och attityder som ger äldre en identitet. Negativa attityder 

steriotypiserar och begränsar synsättet på äldre (Nilsson, 2008).  Ett negativt synsätt kan leda 

till distansering och missförståelse, som inverkar på hur äldre behandlas (Jönsson, 2012). 

Åldersdiskriminering ger ett uteslutande, ett vi och dem.  Resurser som ska fördelas är 

beroende av en gränsdragning mellan människor (Hendricks, 2004). Snellmans artikel (2016) 

visar på hur vardagliga uttryck och tolkningar får konsekvenser i form av diskriminering av 

äldre. Nedvärderande ord signalerar en underliggande betydelse där att vara äldre beklagas 

och de ses som offer. Att vara äldre innebär att inkluderas och exkluderas. Där äldre 

systematiskt blir förnekade vissa rättigheter och privilegier. Äldre blir således systematiskt 

förnekade rättigheter och privilegier. Strukturer i samhället föreslår att äldre ska agera på ett 

visst sätt, strukturer påverkar beslut och verkställer på samma gång att äldre inte kan göra 

vissa saker (Snellman, 2016). Äldre skildras som en växande börda av behövande personer.  

Istället för att behovet av stöd ska betraktas som ett utbyte något som ges eller tas emot i olika 

åldrar och omständigheter (Allen & Wiles, 2014). Framställningen av äldre kan baseras på 

bristande kunskap om äldre, deras vardag, hur de har det och deras behov. Nilsson anser att 

äldre bör studeras med en förståelse för att kategorier är öppna, att det inte är självklart vad 

och vem. Kategorisering kan ses som en utgångspunkt för erfarenheten av att åldras, men 

skiljer sig från individ till individ då åldrandets villkor är olika (Nilsson, 2008).  

Det finns ett antagande om att 40-talisterna kommer att bli annorlunda än dagens äldre. Synen 

att människor som är födda under samma år blir likartade kallas årskohort. Antagandet är att 

generationer som lever under specifika samhällsförändringar får livserfarenheter som formar 

individerna likartat (Öberg, 2013).  40-talister beskrivs som en självständig, högutbildad och 

konsumtionskraftig generation, en generation som ifrågasätter åldringsvården och ställer krav. 

Jönson ifrågasätter hur dagens äldrevård kan vara annorlunda jämfört med hur kommande 

generationer vill att deras äldreomsorg ska vara? Johansson, Long och Parker (2011) menar 

att ett ökat tryck från frivilligorganisationer och allmänhetens ökande intresse för 

anhörigvårdare stimulerar till en mer politisk debatt i dagens samhälle. 

4.2 Livsloppsperspektivet 
I Livsloppsperspektivet ses åldrandet som en dynamisk process vilken skapar den enskildes 

liv, levnadsförlopp och sociala samhanhang. Öberg (2013) studerar åldrandet från vaggan till 

graven och uppmärksammar påverkan från samhället. Livet delas in i livsfaser och för att 

komma till nästa fas måste en utveklingsperiod med erfarenheter genomgåtts. Ingen livsfas 

kan förstås oberoende utan det behövs en förståelse för vad som tidigare hänt och 

konsekvenserna av dessa upplevelser. Ju äldre en person blir ju fler händelser och faktorer har 
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inträffat i livet, hälsan kan därför skilja sig markant från individ till individ. Det finns även en 

särskild sårbarhet under kritiska perioder till exempel övergången från arbetsliv till pensionen. 

Individens erfarenhet och livsvärd integreras med sociala strukturer och förändras ständigt. 

Historia, tid och samhälle påverkar individens liv och inverkar på hur människan utvecklas 

under livsloppet. 

Eriksson och Wentz (2004) har gett en beskrivning av människans livscykel, och de resonerar 

som följer om ålderdomen. De delar in livet i stadium som grovt kan sammanfattas i barndom, 

produktiv vuxen och ålderdom. Människans existens och utveckling påverkas av tre 

kompletterande processer kropp (soma), psyket (psyke)och gemenskapen (etos).  Det råder 

stora skillnader på när en person inträder i olika stadium, det går därför inte att fastsälla 

exakta åldersgränser. Lösningar av konflikter och kriser under livet leder till visdom. 

Visdomens motsatts är isolering och avsmak, motståndet mot att livet går mot sitt slut och 

kroppens begränsningar. Åldern 80-90 medför nya krav, omvärderingar och dagliga 

svårigheter anser Eriksson och Wentz. Det är då kroppen försvagas och vardagens enkla 

uppgifter kan vålla problem samt konflikter. Avsaknaden över kontroll över kropp och livsval 

medför en avtagande vilja. Behov av psykoterapi kommer av äldres förtvivlan inför känslan 

av stagnation. I kulturer där ålder ses som en gudagåva, få förunnat uppfyller gamla sin 

uppgift lugnt, värdigt och utgör en respektingivande modell för andra generationer. 

Erikson och Wents förklarar att tidigare roller som äldre haft inte längre passar, statusen blir 

därför oklar och tafattheten i gemenskapen med andra ökar. Minnessammanhanget förloras 

och det förgångna blandas med nuet. Ålderdomen innebär livssummering, bearbetning av 

sorger och närhet till döden. Äldre behöver uppnå sinnesfrid vilket görs i tryggheten som 

uppnås i avskildhet och ensamhet, en tillbakadragning från jäkt och anspänning. Dock är det 

en förmån att få välja avskildheten så att inte kroppsliga funktioner som syn och hörsel 

påtvingar ensamheten. Äldres stolthet och respekt kan kränkas om hjälp erbjuds, den attityd 

som behövs i bemötandet av äldre är taktfullhet, sensibilitet och kunskap. 

4.3 Tillbakadragningsteorin  
Omsorgen styrs av vilka ideal och föreställningar som finns, även ekonomiska och sociala 

överväganden inverkar (Qvarsell, 1991). Ideologier om vad som är bäst för äldre förändras. 

(Jönsson, 2012). Disengagemangsteorin innebär att äldre förbereder sig inför döden och 

därför drar sig undan från livet både fysiskt, psykiskt och socialt. Utgångspunkten för detta är 

att det finns en genetisk drift som är oundviklig och funktionell, eftersom det är en 

förberedelse inför döden. Önskemålen och behoven förändras jämfört med de som funnits 

tidigare i livet. Äldre upphör att intressera sig för andra personer och händelser runt om kring, 

därför avskärmar sig individen och lösgör sig från sin omgivning. Den mänskliga naturen gör 

det nödvändigt med disengagemang då äldre ska förbereda sig inför döden (Tornstam, 2011). 

Denna grundtanke ger en viss syn på hur omvårdnad av äldre ska ske. Qvarsell (1991) 

redovisar om hur stora självförsörjande institutioner blev utgångspunkten för vården av äldre. 

Dessa institutioner har spelat en stor roll i omsorgens historia och kan ses som en mall för hur 

äldre ska leva. Principerna var isolering och självförsörjning detta då samhället ansågs ha ett 

skadligt inflytande. Det handlade i mindre utsträckning om behandling På grund av att 

behandlingsmetoderna var dåliga och otillräckliga blev de intagna kvar länge. Kritik mot 
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institutionerna var att problemen snarare förstärktes (Qvarsell, 1991). Individens identitet 

ansågs utplånas i institutioner då inläggning innebär isolering från annan social interaktion 

(Thornsam, 2011). Öberg (2013) tar upp kritiken om att de äldre socialiseras in i institutionen, 

deras självbild påverkas och de går in i patientrollen. De äldre vande sig vid saker som inte 

accepteras i det vanliga samhället. Detta speglar den socialkontruktivistiska synen där 

samspelet mellan människor anses konstruera identitet och samhällssituation (Öberg, 2013). 

Det började ifrågasättas om det verkligen var den bästa omsorgen som gick att ge till äldre. 

Institutionerna var dyra och de berövade de intagna ett eget hem. Det blev stor platsbrist på 

institutionerna och därför diskuterades öppenvård. 

4.4 Aktivitetsteorin 
En annan vårdideologi började utvecklas (Qvarsell, 1991). Aktivitetsteorin gör sig här 

gällande med ett synsätt där ett gott åldrande förknippas med aktivitet och aktiv social 

samvaro. Thornstam (2011) redogör att interaktion med andra människor stärker den äldres 

självuppfattning och inskränkningar i social samvaro är nerbrytande. För att motverka 

åldrandets förluster gäller det att vara så driftig som möjligt. För att fortsätta känna sig behövd 

och värdefull måste den förlorade yrkesrollen ersättas med andra roller. Aktivitet är centralt 

och ska utövas och uppmuntras så mycket som möjligt (Tornstam, 2011). Det egna hemmet 

ansågs ha betydelse för välbefinnande och samhällets stabilitet, äldre borde därför så länge 

som möjligt vårdas i det egna hemmet. Hemmaboendeideologin tog fart på 1950-talet, även i 

dagens samhälle råder iden om att äldre trivs bäst hemma och endast i sista hand ska flytta till 

särskilt boende (Jönsson, 2012). Bristen på ålderdomshemsplatser gör att hemtjänsten ökar. 

Hemtjänsten har förändrats från att tidigare mer utgjorts av städning till numera omvårdnad 

och utgör också ett avbrott samt bidrar till en social tillvaro. Ideologin är att äldre inte i 

onödan ska ligga kvar på sjukhusen, vilket även är ekonomiskt lönsamt (Edebalk, 2013). 

Qvarsell (1991) anmärker att risken är att gemenskapen och tryggheten som institutionen kan 

ge glöms bort. 

5  Resultat, analys och tidigare forskning 
Empirin av de sex intervjuer som gjorts framförs i denna del. Med en början av en 

sammanfattande presentation av de intervjuade. Intervjuernas resultat har fått tre rubriker, 

stöd som äldre anhörigvårdare får av Umeå kommun, så fungerar anhörigstödet i Umeå 

kommun och äldres önskemål om anhörigstöd.  

Ålder på intervjupersonerna varierar mellan 68 och 85år och består av tre män och tre 

kvinnor. De närstående har diagnoser som Parkinsson, cancer, demens och stroke. Alla 

beskriver en successiv försämring där mer hjälpbehov uppkommer eftersom.  De har 

erfarenhet av olika insatser bland annat parkeringstillstånd, larm, hemtjänst, korttidboende, 

och samtalsgrupper för anhöriga. Intervjupersonerna har fått fingerade namn i form av Ida, 

Siv, Pia, Bo, Ulf och Åke. Det som sagts redovisas i följande text. 
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5.1 Så fungerar anhörigstödet i Umeå kommun 
En av de intervjuade berättar att många klagar på bristande information när utskrivning från 

sjukhuset sker. När beslutshandläggare och hemtjänst är på sjukhuset för möte, ges inte 

tillräckligt med information. En del har haft kunskapen sedan tidigare och delat med sig av 

denna till andra.  Den verbala förmågan hos professionella att ge information inverkar. Åke 

berättar; 

”Så enkel, trots att han var professor, jag förstod allt han sa och tog det till mig.” 

Alla intervjuade utom en uttrycker att bemötandet har varit bra, att de inte har några alls eller 

inga större klagomål eller anmärkningar.  

Brodin och Mattson (2014) tar upp att socionomer bör kunna bemöta människor och att äldre 

uppskattar trevlighet, omtanke och bli tillfrågade hur det går.  

De intervjuade upplever ett gott bemötande, att alla har varit väldigt trevliga och 

tillmötesgående. Bo tror även att det påverkar hur man själv beter sig hur bemötandet blir. Ida 

gör bedömningen 

 ”Ofta har det varit ett positivt bemötande. Sen finns det väl alltid som det gör i övrigt i 

samhället, en del som kanske inte är så lämpliga.” 

Pia yttrar ”Man måste ju ligga på, inte tro att någonting kommer in genom brevlådan. Inte på 

något sätt vara otrevlig men ganska bestämt, nu är det så här och jag klarar det inte längre.” 

Åke tycker det är viktigt vid ett socialt arbete att ha ett stort hjärta och anser att detta växer till 

och under utbildningstiden fås kunskaper som behövs. I egenskap av socionom är det 

betydelsefullt att vara entusiastisk och intresserad. Viss personal betyder mycket Åke 

uttrycker 

 ”Det är en kille som jag fäst mig vid, det är en klippa. Men jag tycker flickorna är nog så bra 

men han är särskilt skapad för det där. ” 

Allen och Wiles (2014) kommer fram till att det krävs ett gott förhållande för att uttrycka sin 

sårbarhet, det är inte lätt för äldre att ta steget att söka stöd.  

Ulf ser svårigheten för vissa äldre att inse att de är i behov av stöd, de ser inte den allmänna 

situationen som den äldre kan befinna sig i. Vilket kan göra att insatser inte sätts in då den 

äldre inte uttrycker detta då socialtjänsten gör en utredning. Det kan då vara de anhöriga som 

får ta kontakt med utredaren och berätta hur det verkligen står till. Det finns en svårighet i att 

söka stöd, att inse att hjälp behövs och att vilja ta emot stöd. Siv tar upp ett tillfälle, 

”Och då säger den här beslutshandläggaren till den som ska åka hem, men du måste ju få 

bestämma själv hur du vill ha det. Du är inte omyndigförklarad.”  
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Resultatet av detta blev inte bra och hon måste återvända till sjukhuset för att se om skador 

som uppkommit eftersom hon var ensamboende. Anhörig Siv tycker att naturligtvis så vill 

man hem, men sen måste man kunna ta emot hjälp.  

Harnett (2012) påpekar att det svårt att träffa en handläggare ensam och det är 

biståndsbedömaren som har tolkningsföreträde. Anhörigstöd ska enligt prop 2008/09:82 vara 

individuellt och flexibelt. Flexibilitet innebär att insatsen förändras vid behov och 

individualisering är att stödet utformas efter det unika behov som finns. Gurner och Thorslund 

(2001) hänvisar till att förtidiga utskrivningar från sjukhus kan innebära att personen inom 

kort återvänder. Enligt Socialstyrelsen (2013a) måste den närstående vilja ta emot stöd och 

den närstående bli avlöst. Men i biståndsbedömningen ska även önskemål från anhöriga 

beaktas, då anhörigvård är ett frivilligt åtagande.  

Det är viktigt att även höra den anhöriga och hur denne kan få det att fungera, vilket det även 

finns upplevelser om. Pia beskriver; 

”Då bad jag på mina bara knän att han skulle få vara kvar ett tag till. För han skulle hem på 

en gång, han ville inte vara där, på något sätt så grejade de det.” 

Åke tycker samarbetet fungerat bra. Läkaren träffade först den närstående, sedan samlade han 

alla och gick igenom vad som hände, vad som var bra att vara medveten om. Läkaren talade 

om hur han tyckte det fungerade med medicin och behandling.  

Berthersen och Kristensson (2015) pekar på att anhöriga vill bli involverade. Socialstyrelsen 

(2014) gör bedömningen att socialtjänstens och sjukvårdens samarbete borde utökas. 

Samverkan försvåras på grund av besparingar, tidskrav, tystnadsplikt och oklara roller. 

Socialstyrelsen (2013a) anser att hinder som tystnadsplikt och sekretess kan lösas genom att 

samtycke från den närstående lämnas.  

Anhöriga vill vara involverade och ett schema som ger information uppskattas De tycker det 

är trevligt att träffa folk, i samtalsgrupper kan erfarenheter och händelser pratas om, vilket 

hjälper anhöriga att samla ihop allt. Att få prata om sina problem hur man vill ha det, hur det 

är och få stöttning. Ulf känner ett antal personer som bor hemma och om tre av dem uttrycker 

han följande; 

”Tre av dem har aldrig varit utanför sin dörr på fem år, förutom balkongen. Den sociala 

situationen är helt obefintlig.” 

Bo säger ”Det är jätteviktigt att träffa andra människor. Att känna på att det är ju inte bara 

jag som finns”. 

Bo vet att det finns stöd i form av avlastningsboende men det är inget han är intresserad av i 

nuläget. Han vill inte ha mer egentid, han orkar med vardagsbestyr och omsorgen i dagsläget, 

och tycker det blir småtrist när hans partner inte är hemma. Bekanta kan också reagera med 

sorg på den närståendes sjukdom. Siv berättar   

”De har spelat golf tillsammans i 10 år och helt plötsligt så har den mannen ingen 

golfkompis. Så det har blivit jobbigt för honom också”  
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Vetskapen om att den närstående har det så bra som möjligt och att det finns resurser 

framkallar trygghet. Även de anhörigas känsla av att klara av den närstående själv eller att 

inte göra detta ger en känsla av trygghet eller otrygghet. Fem av de intervjuade tar upp 

svårigheten med att lämna den närstående själv.  Även om avlösning finns är det inte alltid så 

lätt för den anhöriga att fara iväg och kunna utföra andra dagliga sysslor som behövs, till 

exempel att handla kan vara svårt när man har en närstående att ta hand om. Grannar, vänner 

och släktingar utgör även de ett stöd när den anhöriga behöver tid till annat. Även anhörigstöd 

ger avlastning Siv beskriver 

 ”Maken är orolig hela tiden säger de, han frågar när jag ska komma tillbaka.”  

Ida säger ” Man kan ju inte lämna någon som är sjuk. Om jag inte finns där ska det finnas 

någon annan människa som sitter bredvid honom och inte går efter en viss tid…När de har 

gått vem ska då ta om hand ? Det blir ju hela tiden den anhöriga i alla fall.” 

Åke berättar ”Grannen brukar sitta och hålla min maka i handen och då kan jag fara och till 

exempel handla.”  

Erikson och Wentz (2004) tar upp livsloppsperspektivet där ålderdom innebär livssummering, 

bearbetning och dödens närhet.  

Detta är samtalsämnen som kommer upp i intervjuerna, sorger som funnits under livet, oro 

över barn och tankar om dödens närvaro, tankar om framtiden som Bo hade var om behov av 

ytterligare insatser; 

”Man måste vara inställd på att det kan bli problem framöver. Men man vet ju inte hur länge 

man lever i den här åldern. På något sätt tar jag det inte så sorgligt, kanske är det fel men jag 

gruvar mig inte så hemskt mycket. ”  

Det gäller att passa på att leva. Åke ser en betydelse i närvaron även i sista ögonblicket 

 ”Jag har också varit under isen och det är viktigt för en gamling som varit ihop i 60 år att få 

se sista andetaget.” 

Enligt Erikson och Wentz, (2004) innebär ålderdom visdom och erfarenhet som fåtts genom 

tidigare lösningar av kriser och konflikter.  

Några av de som intervjuats uttrycker att vara äldre ger erfarenhet och kunskap, det är viktigt 

att dela med sig och utbyta erfarenheter. Det finns ett visst behov av att vidarebefordra den 

upplevelse som man har eller har haft. Åke säger; 

 ” Man är värdefull, alla är värdefulla även de som har råkat ut för... Jag får ju vara 

förmedlare av vad man har upplevt som människa. Man börjar ju ha erfarenheten.” 
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5.2 Stöd som äldre anhörigvårdare får av Umeå kommun 
Intervjupersonerna har fått reda på att anhörigstöd finns på olika sätt. Genom bekanta, 

anhöriga, geriatriken och i Seniorbladet finns information.  

Seniorbladet är SPF Seniorernas interna informationsblad som skickas ut ca 10 gånger per år 

till pensionärer som är medlemmar i organisationen (Seniorerna, 2016) 

Kontinuitet i personal som kommer är väsentligt, kommer upp i intervjuerna. Både för att det 

känns jobbigt när det kommer många olika och för att det kan vara uppgifter som tar tid att 

lära sig utföra på rätt sätt.  Att det är ordentligt städat, frisk luft och noga med hygien anses 

vara viktigt när man har en närstående som är sjuk.  Två av de intervjuade uttrycker 

skillnaden mellan att ha privat och kommunal hemtjänst. Siv säger 

”Vi har privat, vi har haft kommunen...Vad som skiljer det här privata mot kommunalt är ju 

att man inte behöver byta så mycket personal. Utan man har fast personal och jag vet vilka 

som kommer på helgen, det är alltid samma.”  

Åke som själv har privat jämför med en bekant som har kommunen. 

”Jag vet en äldre person som var lite försiktig utav sig så han tyckte alltid det var jobbigt när 

de kommer för det var alltid nya människor och här har vi haft tre stycken.” 

Vetskapen om vilka som kommer på helgen och att det är samma uppskattas. 

Det är viktigt att anhörigstöd finns annars skulle anhöriga inte orka, uttrycks.  Pia tror att hon 

balanserade på gränsen på vad hon orkade.  För lite sömn, trötthet och viktnedgång är fysiska 

symtom som anhöriga tar upp.  Det finns ett mäniskovärde och ambitionen är högt ställd, 

prestigen och den sociala medkänslan, vilket kan leda till att den anhörige sköter någon tills 

denne nästan själv stupar. Det finns en fara i att man kör slut på den anhöriga. Bo sökte 

anhörigstöd när han kände att han inte orkade någonting, han började få kroppsliga symtom. 

Han kände sig utmattad, mådde inte bra och orkade knappt upp ur sängen.  Det blev väldigt 

stor skillnad när han fick stöd, avlastningen i form av hemtjänst och matleveranser gjorde 

honom lättad, en massa kilon föll från hans axlar. Tidigare har alla hembestyr fyllt hans dagar 

till bristningsgränsen. Det handlar också om en insikt att det inte är så märkvärdigt att behöva 

hjälp från samhället.  

Horrell m.fl. (20015) rapporterar att känslan av skuld kan leda till avstående av vård. Allen 

och Wiles (2014) tar upp att anhöriga ofta kommer till en punkt då det inte fungerar längre. 

Att få stöd i hemmet innebär att ha någon främmande person hos sig och det kan innebära en 

känsla av att det inte är ett riktigt familjeliv. Få känna att hemmet är ett hem ingen 

vårdinrättning. När vård till den närstående sker går det bra att göra ärenden men Siv har även 

ett behov av sitt hem  

”Var ska jag ta vägen, jag vill vara hemma också för hemmet är ju mitt också.” 

Många av de intervjuade upplevde att det var svårt med egen tid.  
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Anhörighetslagen ska enligt prop.2008/09:82 möjliggöra för anhöriga att koppla av och syssla 

med annat.  

Det som anhöriga ser som stöd för sig själva är när de får möjlighet att komma ifrån, att kunna 

samtala med andra i liknande situationer eller att få kuratorsamtal. Siv och Pia har båda ett 

behov av sömn, när den närstående befinner sig på boende eller sjukhus kan de själva sova ut. 

Men det kan behövas mer än en natt innan avslappningen och sömnen kommer. Bland annat 

Åke upplever om han ska vara ärlig att han kanske inte har tid för sig själv. Barnen kommer 

någon gång ibland och bekanta och då kan han höra om det går bra att han går ut en sväng. 

Även insikten att man själv som anhörig måste få vila är viktig, Siv säger  

”Mina barn säger att du måste orka, vad gör vi om du inte orkar? Så måste man försöka se 

på det hela.” 

Trygghet kan handla om både andliga och praktiska saker.  Att vara trygg i sig själv, veta var 

och till vem man kan vända sig. När åldersrelaterade förändringar uppstår, den fysiska och 

psykiska hälsan gör att det blir svårt att klara sig själv. Kan trygghet utgöras av tillgången till 

ett trygghetsboende med bostöd.  

 

Harnett (2012) påvisar hur ett larm kan bli insatsen som biståndshandläggaren beslutar om när 

äldre beskriver en känsla av otrygghet.  

 

 ”Jag har ju så himla lätt att få balansen satt ur spel, man kan ju vara lite orolig att man inte 

skulle klara det. Men då har vi ju den här larmknappen. Jag tycker det är så tryggt här, jag 

tänker på de stackarna som bor i krigsländer.”  

Detaljer i vården av den närstående är viktigt som till exempel tandhygien anges av Siv och 

Pia, då mediciner kan fräta extra mycket på tänderna. Medicinbehandling detta i form av att 

den närstående får sin medicin och att medicinen sväljs.  Möjlighet till duschning mer än en 

gång i veckan är ett önskemål. Bo tycker det kan vara svårt att hitta kläder.  På och 

avklädning är en svårighet som anhöriga kan behöva avlastning med. Det är då den fysiska 

förmågan som sätter gränser det kan till exempel handla om balansen eller styrkan, det är 

fysiskt tungt att klä av och på en vuxen person.  

Katzin (2014) anmärker att anhörigvård är ett ansträngande omsorgsarbete som är fysisk 

tungt, slitsamt och tidskrävande. Något som är viktigt att komma ihåg och inte bara se 

aspekten av det positiva med anhörigvård i form av glädje och kärlek.  

Även förflyttningar utgör en svårighet, vilket sker många gånger under en dag. Pia nämner 

  ”Ibland så ramlar vi, han är ganska stor och jag är ganska liten.” 

Vissa färdigheter har behövts utvecklas då den andra partnern tidigare tagit hand om detta, till 

exempel matlagning, Bo har fått tips av barnen om maträtter. Det är väsentligt att veta sin 

begränsning, vissa uppgifter kan man inte, till exempel baka. Åke, Pia och Siv nämner att 

maten kan behöva en speciell tillredning den kan behöva delas, krossas eller mixas. Att få 

förtroende av personalen att utföra sysslor, ha de egenskaper som krävs för att utföra en 
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uppgift. Till exempel vid medicin, att vara noggrann, försiktig och kunna göra en avvägning. 

Ett motiv till att sköta hemma som Åke och Pia tar upp är att den närstående har uttryckt att 

detta är dennes önskan. Åke berättar att hans fru uttalat;   

”Jag har förtroende för dig, så jag vill bo hemma jag vill inte på sjukhus.”   

Att få vara nära sin partner betyder mycket, ställa upp för någon som har funnits där under 

livet. Partnern är en livskamrat som varit duktig så det är värt att offra lite tid.  

”Då min fru mår bra eller då jag ser att hon mår bra, då känns det bra för mig.” 

Bo säger ” Jag tycker jag ger henne bra omsorg. Och så älskar hon mig och jag älskar henne. 

Vi älskar varandra sedan 60 år. Hon mår bra av att jag många gånger säger älskling och 

kramar och stryker henne över håret. Hon kan ha haft en bekymrad blick och så lyser hon 

upp. Jag tror det har betydelse för sjukdomen.” 

Platsbristen är även något som kommer upp i intervjun med Ida. När hennes närstående hade 

behov av plats på ett korttidsboende fanns inte detta i Umeå utan hon hänvisades till en 

grannkommun.  

”Det gick inte att ordna att han fick det i Umeå och då ville jag inte ha något stöd.” 

5.3 Äldres önskemål om anhörigstöd 
Att veta vart man ska vända sig, är också något som nämns som viktigt och att veta om en 

närstående har en diagnos. Att veta vart man ska vända sig underlättar och gör att man kan 

ställa helt andra krav poängterar Ida. Det är även viktigt att vara påläst och skaffa information 

då det uttrycks att som anhörig måste man ligga steget före. Om man inte vet så är det viktigt 

att vara nyfiken, våga fråga och skaffa information. Till exempel intervjua personalen som tar 

hand om den närstående om vad som behövs är tips som ges.  Vid bemötande vill anhöriga bli 

tillfrågade hur det går och att kontakten hålls, flertalet av de intervjuade berör detta.  Siv säger   

”Bemötandet är en viktig del. Och sen också vilka förväntningar, jag kanske har orimliga 

förväntningar. Men då måste man få veta, hit men inte längre.” 

Den närstående kan även ha svårt med talet och då får den anhörige vara ett språkrör. Då 

denne kan förstå vad som menas även om andra har svårt att förstå. Det är mycket som måste 

ordnas, papper och samtal. En åsikt är att äldre måste bli bättre på att ta för sig, ta plats och 

vara mer kritiska till vården. Våga vara verbala, ifrågasätta och ställa krav. Inte ta förgivet att 

vården begriper vad som behövs utan uttrycka detta. Ulf säger; 

”En människa kommer till Norrlands universitets sjukhus och kanske är helt främmande för 

hela den verklighet som finns där. Hur ska han kunna ta för sig och ta plats?” 

Personalförbättringar som kan ske anges av Siv vara att vara lite gladare, kunna slappna av att 

inte ägna sig åt mobiltelefonen eller sitta i slutna grupper bara personalen. Att behöva hjälp 

med intima saker som duschning kräver att personalen är förstående och en givande 

människa. Vikten av personlig lämplighet poängteras av de intervjuade särskilt vid 

bedömning som är känsligt. Det är en balansgång som är viktig att tänka på som handläggare 
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detta med att lämna ut sig själv vid bedömningar av behov.  Bedömningen om vad som är 

skälig levnadsnivå måste skrivas om och bli mer tvingande, förslagsvis som handikappslagen, 

är ett förslag som framkommer i intervjuerna.  

Johansson, Long och Parker (2011) tar upp nackdelen med att lagen inte preciserar innehållet 

och kvaliteten. De är även kritiska till om anhörigstödet har lett till någon stärkt ställning för 

anhörigvårdare.  

För att kunna våga fråga och be om hjälp finns ett behov av trygghet, att lämna ut sig själv.  

Siv uttrycker att många kvinnor har svårt för att ta hjälp. Ulf säger; 

”Äldre har en självbevarelsedrift som är ganska stark. Jag har klarat mig här i livet, jag har 

försökt och kom inte här och trampa.” 

Ida yttrar sig om att ta emot stöd; ”Kunskap det hade jag så det handlade inte om det. Utan 

det handlar om att det är en sak att veta att det finns, en annan sak att få det.” 

De intervjuade tar upp att bemötandet också har betydelse för att man ska vilja komma igen, 

kunna be om hjälp och skapa en tillit. Ordet tillit betyder så mycket betänk ett tag på vad det 

betyder, att känna sig trygg att anförtro sig åt någon. Behålla sin värdighet vid en bedömning 

av vilket stöd och hur mycket stöd som behövs är nödvändigt. Pia uttrycker 

”Jag tycker inte när man är så multisjuk, då behöver man inte gå in och vara så petig och 

petitessig, då borde det finnas andra referensramar. Jag tycker det var så skämmit, min man 

blev så naken, man klädde som av honom.” 

Gurner och Thorslund (2001) uppmärksammar att det finns ett multibehov, både fysiska och 

psykiska problem kräver ett samarbete mellan olika aktörer och helhetslösningar.  

Ulf ser vikten av ett bättre samarbete mellan stat och kommun. Då det kommer att vara svårt 

för de små kommunerna att klara det. Umeå som har tillväxt anser Ulf kommer att klara sig 

bättre. Ulf anser att instanserna nämnd, kommun och landsting har sitt område och utanför det 

är det svårt med samarbete.  Att ingen ska tränga in på mitt område, det är svårt att bryta upp 

och samarbeta.  Även att det behövs en dialog mellan äldregruppen och äldrenämnden, där de 

äldre ges möjlighet att uttrycka sina åsikter inte bara få höra vad som beslutats. Att det blir en 

dialog och att äldrenämnden frågar äldre hur de ser på anhörigstöd. Även åsikten att 

samarbetet mellan kommun och landsting borde vara bättre vid hemgång från sjukhuset. 

Samarbetet mellan den anhöriga och personal på boenden kan även det förbättras. Siv skulle 

uppskatta om personalen och den anhöriga utbytte lite erfarenheter; 

”Vara lite mer öppna och fråga hur det varit, kanske berätta hur det har varit den vecka han 

varit där.” 

Anhöriga poängterar hur viktigt det är att deras närstående får omväxling. Komma ut från 

lägenheten, gå på fik och socialisera med andra. Socialtid är också något som kan vara av 

intresse för att öka stödinsatser så att den närstående kan få mer social tid med någon annan.  
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Aktivitetsteorin styrker denna tanke om hur viktigt det är med att vara aktiv och social enligt 

Tornstam (2011).  

Viktigt anges i intervjuerna vara grannar, stöd och tiden tillsammans. Intressen som äldre 

nämner är promenader, bio, teater, gå på fik, naturen, läsa böcker och tillgången till e-böcker 

när synen sviker. Spela spel, föreningsliv, sång, sommarstugan om orken finns. Ulf ser en fara 

i när TV:n och fåtöljen blir för dominant. De intervjuade Bo, Åke och Ulf poängterar många 

gånger vikten av motion i form av promenader och lättare rörelser. Detta är även något som 

upplevs som intressant att få hjälp med, att komma ut och gå när förmågan att gå är dålig.  Ulf 

tycker friheten att kunna välja är viktigt; 

”Om jag känner att nu vill jag ha ett annat boende så ska jag kunna ha tillgång till det och 

inte behöva stå åratal i kö.”  

Grunden till ett gott självständigt liv uttrycks vara ekonomiska förutsättningar för att kunna 

delta i det offentliga livet. 

 

Snellman (2016) tar upp att äldre skapar ett särskiljande där äldre kan exkluderas och 

systematiskt bli förnekade rättigheter. 

 

Tillvaron innan sjukdomen kan vara den tid som tas upp för att beskriva när det är bra. Att 

hälsan inte hindrar att göra det man vill. Men sjukdom kan även innebära en insikt om att 

värdesätta och ta tillvara på tillvaron. Ida säger om när det är som bäst; 

 

 ”Det var ju innan han var sjuk, ingen människa vill vara sjuk. Så länge du är frisk tar man 

det för givet, men när man är sjuk handlar det om att göra det bästa av varje dag. Att ge 

dagen innehåll!” 

 

På frågan om när det är som bäst skrattar Bo och svarar: ” Ja, då vilar vi. Ibland ligger vi bara 

bredvid varandra och vilar, vila är oerhört viktigt, de här X åren har gjort mig trött. ” 

Ulf anser att kommande generationer inte kommer att ställa upp i samma utsträckning. På 

grund av att de själva har en familj och urbaniseringen. Att tidsutrymmet inte kommer att 

finnas så att en anhörig kommer att kunna ställa upp i samma utsträckning. När arbetslivet är 

så krävande och sedan ha omsorg om sina föräldrar det är för mycket.  

”Samhället får inte förlita sig på anhöriga.”   

Det är mycket av samhällets socialtjänst som hänger på anhöriga sägs under intervjuerna.  

Steriotypisering av äldre kan begränsa synsättet på äldre, där de enbart ses som 

hjälpbehövande och inte som en resurs uppger Nilsson (2008). Ålderismen visar på hur 

identitet kan skapas och leda till felaktiga föreställningar. Siv uttrycker; 

”Om vi anhöriga inte fanns skulle det här samhället rasa ihop, vi är många som gör mycket” 

Bostäder kan behöva anpassas till äldres behov, både Ida och Ulf tar upp vilka anpassningar 

som kan behövas. Ulf pratar om bostäder där det finns disponibla utrymmen i korridorren 
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utanför lägenheten för till exempel rullator. Ett äldrecenter där aktiviteter, 

träningsmöjligheter, restaurang och vård där hälsoproblem som man är orolig för kan 

undersökas. Det som tas upp som viktiga stöd för den närstående är social tid och 

bostadsanpassning. Att vara hemma och vårda istället för på ett anpassat boende gör skillnad 

eftersom det finns helt andra möjligheter där uttrycker Ida. Rummen är större än hemma, 

sängen kanske inte går att gå runt hemma. Hur planlösningen är påverkar till exempel om 

toaletten finns i anslutning till där den närstående ligger. Bostadens utformning ger andra 

förutsättningar och gör det enklare att ta hand om den närstående. Åsikten att det behövs 

bostäder där äldre kan få vård finns.  Ulf säger; 

 ”Bo hemma är ju ett talesätt, jag säger sluta med det. Hemma det är var som helst.”  

Åke i sin tur anser att ”Ingen människa ska behöva ligga på Axlagården i onödan, utan anlita 

den här chansen som du har som anhörig att vårda hemma.” 

Vad som är den bästa vården, hemma eller äldreboende är något som tillbakadragningsteorin 

och aktivitetsteorin har olika syn på. Samhällets vårdideologier har ändrats genom tiderna och 

hur äldre ska behandlas förändras. I dagens samhälle är det hemtjänst och vård hemma som 

värderas högre anger Qvarsell (1991). Hendriks (2004) uppmärksammar att ålderism visar på 

diskriminering och uteslutning av äldre.  

Detta är något som de intervjuade upplevt. Hur avslag skett med hänvisning på att det inte 

finns resurser för äldre. Ulf uttrycker; 

 ”Satsa ekonomiskt på äldre, att inte så fort det gäller äldre hänvisa till att det inte finns 

några pengar…Använd röstsedlarna nästa gång det är val för då är vi [äldre] i majoritet.”  

Ida poängterar ”Jag skulle önska att alla äldre skulle få den omsorg och den bästa 

omvårdnad, hjälp på alla sätt. Att inte tid eller ekonomi som kommunen skyller på hela tiden 

styr. Utan finns ett behov då ska det tillfredsställas.” 

6  Diskussion 
De flesta äldre som har deltagit i denna studie har en positiv erfarenhet av anhörigstödet och 

är nöjda, dock finns det situationer då det har fungerat mindre bra. Det som är gemensamt för 

alla intervjupersonerna är betoningen på personlig lämplighet hos personal. Bemötandet är det 

absolut viktigaste, att fånga upp, fråga och vara tillmötesgående. Intervjuerna visar även på 

hur anhöriga kämpar med att ta hand om sina närstående. De har olika åsikter, önskemål, 

behov och varierande situationer. Socialstyrelsens (2014) uppföljning har kommit fram till att 

anhörigstödet ibland inte utnyttjas eftersom det inte är tillräckligt flexibelt, vilket är meningen 

att det ska vara. Därför dras slutsatsen att det viktigaste med anhörigstödet är att det är 

flexibelt och individuellt. I intervjuerna framkommer stödets individualitet i form av att de 

intervjuade har olika former av stöd. Vissa behov har dock inte kunnat tillgodoses, 

anhörigstöd kan därigenom förbättras.  
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Information om anhörigstöd är en förutsättning för att äldre ska kunna göra en ansökan. 

Många av de äldre som jag tillfrågade i Umeå vet inte vad anhörigstöd är. Vanligaste sättet att 

få information enligt intervjuerna är genom bekanta. Socialstyrelsen visar på att 

sjukvårdspersonal inte uppmärksammar anhöriga och att det finns en upplevelse av svårighet 

att få information. Den här studien visar även att det finns en bristande information vid 

utskrivning från sjukhuset och svårighet med samarbete på grund av revirtänkande. 

Intervjuerna visar på att anhöriga anser att samarbetet är bra när de själva får information och 

när omvårdnadspersonal samt ansvariga för den närstående samlas och träffas tillsammans. 

Det är mycket som ska ordnas, därför anser jag att det är viktigt att man ser till individens 

bästa. Inte fokuserar så mycket på vad som är mitt område för att förbättra samarbetet och 

informationsspridningen. Att inte bara se vad andra kan göra utan själv vara ödmjuk och ta 

första steget, kan ge mycket. Information kan spridas på planeringsmöten och 

frivilligverksamheter tycker jag, en ökning av upplysning om anhörigstöd kan då ske, vilket är 

av vikt för att anhörigstöd ska komma till sin rätt.  

Ansökning och bedömning av anhörigstöd är nästa steg i processen. Erikson och Wentz 

(2004) tar upp livsloppsperspektivet, hur tidigare roller förändras vid ålderdom, kroppen 

försvagas och dagliga svårigheter uppstår. Det som framkommer i intervjuerna är hur länge 

äldre kämpat innan de söker stöd, så när anhörigstöd söks är behoven trängande. Allen och 

Wiles (2014) påpekar att tidigare oberoende och självständighet försvårar för äldre att söka 

stöd och ta emot detta. Min åsikt är därför att anhörigstöd kommer in allt försent. Det är 

viktigt som socionom att ha en lyhördhet, kunskap, informera och inte bagatellisera äldres 

problem. Nilsson (2008) och Jönsson (2012) tar båda upp ålderism, diskriminering av äldre.  

Fördomar och negativ stereotypisering av ålder kan förringa hälsoproblem, detta är en del av 

den kunskap socionomer enligt mig behöver. Bemötande har betydelse för viljan att 

återkomma sägs i intervjuerna. Bra personal beskrivs som trevlig, entusiastisk, intresserad, 

tillmötesgående, med ett stort hjärta, frågande och uppföljande. Anhöriga vill informeras och 

höras, särskilt vid bedömning är den personliga lämpligheten viktig, framkommer i 

intervjuerna. Resultaten visar att det gäller att kunna skapa en tillit så att de äldre ska känna 

sig trygg att anförtro sig och samtidigt kunna behålla sin värdighet. Det framkommer att 

socionomer behöver en förståelse för äldres självrespekt, möten med äldre bör vara taktfulla, 

respektfulla och socionomer bör ha kunskap om äldre. 

Motiven intervjuade tar upp för att utföra omsorgsarbete hemma, är att det är en 

överenskommelse med den närstående och att de själva också känner att det är ett livsutbyte, 

där de genom åren har tagit hand om varandra. Även om anhöriga vill ta hand om sina 

närstående anser jag att det måste finnas en förståelse för det psykiskt och fysiskt tunga som 

omsorgsarbete innebär. Precis detta som anhörigstödet är till för, att stötta och förbygga 

hälsoproblem hos anhöriga. Socialstyrelsen (2013a) tar upp att fokus ofta ligger på den 

närståendes behov, den anhörigas behov riskeras förbises. Därför understryker jag vikten av 

att lyssna på den anhöriges behov även i de fall den närstående kanske inte har insikt i den 

anhöriges krävande situation.  
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Umeå kommun har anhörighetsstöd i form av parkeringstillstånd, bostadsanpassning 

korttidsboende, hemtjänst och samtalsgrupper vilket intervjupersoner har erfarenhet av. De 

intervjuade är positiva till de insatser som de får och tycker att det fungerar bra. Exempelvis 

bostadsanpassningen underlättar för deras närstående. Hjälp med mat och hemtjänst kan 

utgöra en lättnad för anhöriga själva för att orka med. Intervjuerna visar på att anhöriga tar 

ansvar för personlig hygien och matlagning även om det inte finns någon laglig skyldighet att 

göra detta. Det som har varit problematiskt är att korttidsboende eller övernattningar till den 

närstående kan vara svårt att få. Enligt socialtjänstlagen 5kap 4-6§ ska äldre har möjlighet till 

särskilda boendeformer. Edenberg (2013) tar upp att äldre inte i onödan ska ligga kvar på 

sjukhuset vilket är ekonomiskt lönsamt. Här gäller det att ha en balans, anser jag, vad menas 

med i onödan kanske har detta dragits lite för hårt, vilket jag tycker man kan utläsa i 

intervjuerna. När de närstående vill hem medan anhöriga inte riktigt vet hur de ska orka eller 

lösa situationen. Önskemål från äldre på anhörigstödet framöver är att, anhöriga ska lyssnas 

på, äldres behov ska tillgodoses och att samhället ska ta ett större ansvar.  

I intervjuerna tar många upp intresset av social tid, både för sin egen del och för deras 

närstående. Detta kan stärkas av aktivitetsteorin som säger att inskränkningar i social samvaro 

är nedbrytande. Anhöriga uttrycker även intresse av promenader och aktivitet vilket 

aktivitetsteorin enligt Thornström förknippas med ett gott åldrande. I intervju framkom 

exempel då personer som inte har lämnat sin lägenhet på tre år. Däremot resonerades inte om 

anledningarna till varför lägenheten inte lämnades, om det är brist på stöd eller egen vilja som 

påverkar. Qvarsell (1991) ser både för och nackdelar med instiutioner, instutitionen kan ge 

gemenskap och trygghet. I intervjuerna framkommer olika åsikter om institution eller 

hemmavård. Det finns svårigheter i att vårda en närstående som är multisjuk i det egna 

hemmet. Beroende på vilken riktning samhället är på väg mot har anhörigstödet olika 

betydelse. Är det tänkt att anhörigas vårdnadsansvar till sina anhöriga ska fortsätta eller till 

och med öka är det viktigt att förstärka och utveckla anhörigstödet. Om man ser insatser ur ett 

vidare perspektiv och ifrågasätter huruvida anhöriga ska ha detta ansvar eller om det 

offentliga ska tilldelas större ansvar, då behövs ju en annan form av stöd än anhörighetsstöd. 

Den fråga som är obesvarad efter denna studie är om samhället ska utveckla behovet av 

boendeplatser som finns.  
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Bilaga 1 

Informationsblad 
 

 

Student 

Petra Österlund 

Socionomprogrammet 

Telefon: 090-19 62 65 

Mobil: 073-065 65 54 

E-post: pealun99@student.umu.se 

 

 

Hej! 

Jag heter Petra Österlund och går socionomprogrammet vid Umeå universitet. Jag skriver en 

uppsats med syftet att undersöka äldres erfarenhet av kommunalt anhörigstöd. Jag söker 

därför deltagare till intervjuer som beräknas ta cirka 60 minuter.  

Deltagandet i intervjun är frivilligt, du har all rätt att själv bestämma om du vill medverka 

eller inte. Du kan dessutom när du vill avbryta intervjun eller välja att inte svara på en fråga.  

Alla intervjupersoner kommer att vara anonyma, känsliga uppgifter som namn kommer inte 

att användas.  

Jag önskar att få spela in intervjun för att kunna transkribera denna. Ljudinspelningarna 

kommer att raderas när C-uppsaten är godkänd och publicerad i Diva-portalen.  

Har du frågor eller vill delta får du gärna kontakta mig, mobilnummer 073-065 65 54. 

Hoppas att du tycker ämnet är intressant och har möjlighet att delta i intervjun!  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Petra Österlund 

Mobil. 073-065 65 54 

pealun99@student.umu.se 
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Bilaga 2                     

Intervjufrågor 
 

Bakgrundsinformation 

1. Ålder? 

2. Vad har din anhörige för diagnos?  

3. När fick din anhörige sin diagnos? 

4. Vad tycker du är viktigt att veta om anhöriga till personer med denna diagnos? 

 

Vardag 

5. Hur är en vanlig dag för er? 

6. När är det som bäst?  

7. Vilket omsorgsarbete utför du? 

8. Kan du ge den omsorg du vill?  

9. När har du tid för dig själv? 

10. Vad upplever du att du behöver avlastning med? 

11. Vad krävs för att du ska känna dig trygg? 

 

Anhörigstöd kontakt 

12. Hur fick du information om att anhörigstöd finns? 

13. Hur länge/under hur lång tid har ni haft anhörigstöd? 

14. Hur upplever du att bemötandet har varit från olika vårdinsatser ex socialtjänsten? 

15. Hur tycker du samarbetet mellan olika vårdinstanser har fungerat? 

 

Stödets utformning 

16. Vad anser du om det anhörigstöd kommunen erbjuder?  

17. Vad är viktigast i kommunens utbud?  

18. På vilket sätt får ni anhörigstöd? 

19. Hur ofta får ni stöd? 

 

Utvecklande av anhörigstöd 

20. Vad har förändrats sedan ni fick stöd?  

21. Skulle ni vilja nyttja ert stöd oftare alternativt längre stunder?  

22. Vad i anhörigstöd är till nytta för Dig som anhörig/närstående?  

23. På vilket sätt är, enligt din mening, är anhörigstöd bra för din anhörige/närstående?  

24. Hur påverkar ett anhörigstöd din vardag?  

25. Är det något i anhörigstödets utformning som försvårar ett deltagande från er sida?  

26. Om du fick välja helt själv, på vilket sätt skulle du vilja att stödet fungerade? 

27. Får du stöd och hjälp från någon annan? 

 

Avslutningsfrågor 

28. När du fick information om den här intervjun, vad tänkte du då att du ville förmedla?  

29. Finns det något mer du vill tillägga eller förstärka av det vi pratat om under intervjun? 

30. Finns det något mer du vill säga kring detta?  


