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Sammanfattning/Abstract

Titel: ”Att axla ansvaret”. Att vara nära anhörig till en äldre, långvarigt sjuk eller funktionshindrad.

Författare: Yvonne Svensson och Lilian Leandersson

Stora resurser satsas ifrån samhällets sida på att ge stöd till människor med hjälpbehov så att de kan bo kvar i det
egna hemmet. Sanningen är även att en stor del av detta arbete sköts av anhöriga och utan dessas insatser skulle
samhället inte klara vården och omsorgen av de äldre, långvarigt sjuka eller funktionshindrade. Vi upplever båda
att det idag ställs stora krav på de anhöriga som vårdar sina närstående ifrån samhällets sida. Detta fenomen har
också uppmärksammats av massmedia, regering och genom olika studier under de senaste åren. Regeringen har
t.ex satsat pengar på projektet ”Anhörig 300” som syftar till att utveckla stödet till anhöriga. Genom arbetslivet
som undersköterskor och biståndshandläggare har vi båda mött ett stort antal anhöriga som vårdat. För att på ett
bättre sätt kunna bistå dessa är vi intresserade av att ta reda på hur deras upplevelse av den situation som de
befinner sig i kan se ut.

Vårt syfte är att förstå och beskriva hur anhörigvårdare till äldre, långvarigt sjuka eller funktionshindrade kan
uppleva sin situation. Vi vill söka efter hur det kan vara att ge omsorg till sin närstående och vilka tankar,
önskemål och förväntningar det kan finnas inför denna uppgift. Vidare vill vi undersöka hur det sociala livet och
vardagen kan påverkas samt hur anhörigvårdaren själv ser på den vård som han/hon ger.

� Hur påverkas vardagen och det sociala livet av att ens närstående är i behov av hjälp?
� Vilka tankar, önskemål och förväntningar finns hos de anhöriga inför den situation de befinner sig i?
� Hur ser den anhörige på kvalitén på den vård som han/hon ger?

Vi använder oss av en kvalitativ metod med fokus på litteraturstudier där vi tolkar anhörigas egna berättelser. Vi
använder oss av material från ett antal nyligen gjorda studier med anknytning till ”Anhörig 300” projektet,
däribland en videofilm där anhöriga berättar. Vi har även hämtat material ifrån självbiografier.

Att vara anhörigvårdare är ett arbete som många gånger kräver både ett mentalt och ett praktiskt engagemang, i
studien framkommer också att vardagen och det sociala livet påverkas för båda parter om en blir sjuk eller
funktionshindrad. Vi har sett att rollen som anhörigvårdare kan innebära, att likt en berg- och- dalbana slungas
mellan starka känslor som rymmer såväl glädje och tillfredsställelse som bundenhet och otillfredsställelse.
Anhörigvårdarens tankar, förväntningar och önskningar inför den situation som de befinner sig i varierar också
alltefter tid och person. Att som anhörigvårdare hitta sin roll i sammanhanget framstår som viktig och verkar
hänga samman med hur den enskilde upplever de krav som ställs, samt hur förmågan till att kontrollera
situationen är. I studien har vi också sett att flera anhörigvårdare skattar den egna vården högre än den som ges
av samhället, och att detta verkar bidra till att föra ytterligare energi till den informella vården. Vi har sett att den
unika personkännedomen samt relationen bildar basen för detta tänkesätt. En annan bidragande orsak verkar
också vara att anhörigvårdarna upplever att den offentliga vården domineras av alltför knappa resurser och därför
inte kan uppnå de krav som ställs på en god omsorg.

Tema: Anhörigvårdare, informell omsorg.

Titel: ”To carry the responsibility”. To be a close relative to an elderly, long illness- or disable functioned
person.

Society spends a lot of resources to support people who need help so that they can remain in their own homes.
A big part of this work is provided by relatives, without whose help society could not manage.

In our earlier works as nurses and social workers we have both met many people in this situation. The situation
has also been noticed in a lot of studies, and by the media in the last couple of years and the government has
spent a lot of money in the project ”Anhörig 300”, which purpose it is to develop the support to close relatives.

To be able to assist these relatives better we wanted to find out how they felt about their situation. Our aim is to
understand and describe their situation.
What is it like to give support to your relatives?
What thoughts, wishes and expectations do they have?
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We also want to look at how their social and daily life is affected and how they look upon the quality of the care
they give.

We use a quality method focusing on literary studies, interpreting their own stories. We have also seen a video
and read autobiographies from a number of recently made studies in connection to the ”Anhörig 300” project.

To be a relative and caregiver to an elderly-, long illness- or disable functioned person is a job that demands a
strong, both mental and practical commitment.  In the study we can also see how social life is affected for both
parts if one of them gets sick or disabled. The role as a relative can cause strong feelings varying from joy and
happiness to sorrow and despair.

The relative’s thoughts, expectations and wishes vary from time to time and from person to person. To find your
own role as a relative is important and seems to be closely related to how well you can handle the demands and
control the situation.

In the research have we also noticed that many of the relatives value their own care higher than that which
society can offer and this seems to contribute even more to the informal care. We have also seen that a unique
knowledge and a personal relationship to a person make a base for this kind of action. The relatives also seem to
think that society´s care is limited by economic factors and can’t measure up to the demands that are made.

Theme. Relative caregiver, Informel care.
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1. INLEDNING

Varför studera anhörigvård?

Anhöriga står för en stor del av hjälpen till de äldre, långvarigt sjuka och funktionshindrade
(SOU 1996:163). Detta är något som har uppmärksammats alltmer under senare år och
förklaringen till detta är att det idag ställs allt högre krav från samhället på att de anhöriga
skall ställa upp och ta hand om sina hjälpbehövande släktingar. Allt kortare vårdtider på
lasaretten innebär att patienter idag skickas hem tidigare än förr. Kommunernas ansvar är att
ta vid efter landstingsvården och det är en svår ekvation att lösa med en ökande och allt äldre
befolkning, brist på resurser i form av personal och pengar samtidigt som landstinget drar ner
på sina vårdplatser. Idag dominerar tankar att människor så långt som möjligt skall bo kvar i
sina egna hem. Institutionsboende kommer inte på tal förrän alla andra utvägar är utredda.
Sammantaget innebär detta att anhöriga i allt högre utsträckning blir inblandade i sin
närståendes vård. Vi har båda genom mångåriga erfarenheter som undersköterskor kommit i
kontakt med och uppmärksammat detta fenomen.

Under vårt sista utbildningsår har vi även arbetat som biståndshandläggare och i form av
myndighetsutövare gjort biståndsbedömningar enligt Socialtjänstlagen. Vi har träffat många
anhöriga som lägger ned ett enormt arbete på att ta hand om sin närstående. Ofta känns det
som om flera av dem lever på bristningsgränsen av vad de klarar av. Vårdsituationen hänger
liksom på en skör tråd och det vill inte till mycket förrän allt skall brista. Det känns inte rätt
att det skall behöva vara så här och vi känner därför behov av ytterligare ökade kunskaper för
att kunna bedöma rätt åtgärd vid rätt tillfälle. Våra funderingar har ofta pendlat kring hur de
anhöriga egentligen mår, vilka krav som de känner på sig att vårda sin närstående och vad det
innebär för dem. Vi anser därför att det i vårt kommande arbetsfält kan vara värdefullt att ha
insikt om hur de anhöriga själva uppfattar sin situation som anhörigvårdare och hur man kan
stötta, ta tillvara och uppmuntra dessa oerhörda insatser som de gör för sina nära.

En SoS-rapport (1994:22) visar att anhöriginsatserna är av sådan omfattning att enbart en
minskning på några procent skulle åstadkomma omfattande påfrestningar på den offentliga
vården. Sett i perspektivet av vilka kostnader som kan uppkomma om anhörigas engagemang
minskar, innebär därför ett bättre anhörigstöd en god investering.

Tidningarnas Telegrambyrå (TT) tar upp en artikel från Göteborgsposten (2002, 28 januari)
där AnnBritt Mossberg Sands avhandling lyfts fram. Slutsatsen i denna är att samhället varje
år tjänar miljarder på dem som utan betalning vårdar sina sjuka närstående. Det finns i landet
endast cirka 4000 personer som får betalt för sin insats i form av vårdnadsbidrag som likställs
med den lägsta lönen för ett vårdbiträde i hemtjänsten. Behovet av anhörigvårdare ökar och
Mossberg bedömer att det inom några år kommer att finnas behov av 150 000-200 000
anhörigvårdare. Här blir det ännu tydligare vilken enorm kraft det finns i samhället. Man kan
undra vad som händer om alla dessa anhöriga kräver sin rätt?
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med denna studie är att försöka förstå hur anhöriga till äldre, långvarigt sjuka eller
funktionshindrade kan uppleva sin situation. Hur det kan vara att ge omsorg till sin närstående
och vilka känslor det kan finnas inför denna uppgift. Vi vill också undersöka hur det sociala
livet kan förändras.

Några centrala frågeställningar är:

� Hur påverkas vardagen och det sociala livet av att ens närstående är i behov av hjälp?
� Vilka tankar, önskemål och förväntningar finns hos de anhöriga inför den situation de

befinner sig i?
� Hur ser den anhörige på kvalitén på den vård han/hon ger?

3. METOD

Vi valde att göra detta arbete enligt kvalitativ metod. För att kunna fånga in individens vardag
med tankar och förväntningar ansåg vi att kvalitativ metod var den bästa vägen för oss att gå.
Repstad (1999, s.12) visar på att kvalitativ metod inriktar sig på att fånga ”aktörens egna
verklighetsuppfattningar, motiv och tänkesätt”. Holme och Solvang (2001, s.92) menar att den
kvalitativa metoden utgår från att ”det finns saker och ting som man som samhällsforskare
inte kan förstå om man inte sätter sig in i situationen och ser hur den ser ut från den
undersöktas situation”. För att uppnå syftet i vår studie låg fokus därför på hjälpgivarens
perspektiv. Eliasson (2000) anser att det inte räcker att studera upplevelser, man behöver även
se på de samhälleliga processer som har skapat dessa situationer. Vi valde därför att i vår
studie även göra en kort översikt om och belysa dessa bakgrundsprocesser ur ett historiskt
perspektiv fram till det moderna samhällets perspektiv. Genom detta menar Eliasson (2000)
att man lättare kan se de allmänna problemen bakom varje människas vardagsverklighet.

3.1 Metodologiska överväganden

Från första början var vårt intresse fokuserat på gruppen anhöriga som vårdar en närstående.
Tack vare en arbetskontakt fick vi genom en anhörigprojektledare möjlighet att sammanställa
en redan färdig enkät som sänts ut till ett antal anhöriga. Det visade sig emellertid att
materialet var för litet för att kunna användas. På grund av tidsbrist skickade vi ej ut någon ny
enkät, dessutom var osäkerhetsfaktorn runt svarsfrekvensen hög. Vi hade också från
anhörigprojektledaren fått indikationer på att gruppen anhörigvårdare var trötta på att bli
intervjuade efter all fokusering som skett under de år då Anhörig 300 projektet varit igång.
Efter nederlaget med enkäten bestämde vi oss istället för att göra vår C-uppsats med fokus på
litteraturstudier. Vi menade att det var bättre att ta till vara all den information som redan
fanns än att gå ut och intervjua redan förut trötta människor.

Genom Sköndalsinstitutet hade vi fått flera tips på användbart material i form av berättelser
som handlar om hur det är att vara anhörigvårdare. Genom att vi använde oss av andras
material uppstod också vissa svårigheter som vi var tvungna att ta i beaktande, som till



7

exempel risken för vinklad information tack vare en redan tidigare utsortering av fakta samt
risken för påverkan från författarnas förklaringar och resonemang kring vissa problem.

3.2 Genomförande

Uppsatsen baseras på litteraturstudier där data inhämtats från manuella och systematiska
litteratursökningar samt från rapporter, undersökningar och biografier.  Redan tidigare hade vi
gjort ett arbete med en forskningsanalys av Birgitta Andersheds (1998) doktorsavhandling
”Att vara nära anhörig i livets slut”. Den gav oss en inblick i de anhörigas värld liksom
Socialstyrelsens rapporter De anhörigas roll. I livets slutskede (odaterad) samt Närståendes
vård av äldre. Anhörigas och professionellas perspektiv (2001). Av vår handledare fick vi
även tips om Mossberg-Sands doktorsavhandling  Ansvar, kärlek och försörjning. Om
anställda anhörigvårdare i Sverige (2000). För övrigt har vi läst en mängd ytterligare
litteratur för att få en vidare kunskap och perspektiv. Denna litteratur gav oss en grund att stå
på när vi sedan bestämde oss för vilket datamaterial vi skulle använda.

Som datamaterial har vi använt oss av litteratur där anhöriga själva berättar om sin situation.
Vi har i uppsatsen använt oss av sex olika källor där bland annat boken Men hur mår du
själv? (Sjöberg, red. 2001) ingår. Det är en delrapport från ett treårigt projekt där
Sköndalsinstitutet och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) samverkar kring forskning,
utvärdering och dokumentation inom ramen för Anhörig 300 i Stockholms län. Den första
delen av boken innehåller några personliga berättelser från anhörigvårdare samt ett par
skildringar av vad små insatser kan betyda för enskilda personer. I bokens andra del
presenteras några projekt från kommuner i Stockholms län som exempel på hur insatser för
anhöriga och dem de vårdar kan utformas. De personer som förekommer i boken har
varierande ålder och olika typer av sjukdomar och funktionshinder, tyngdpunkten ligger dock
på äldre människor. Anhörigvårdarna är antingen make, maka, sambo eller barn till den de
vårdar.

Ytterligare källa till vår studie är Sköndalsinstitutets arbetsrapport Anhörigskapets
variationer. Åtta berättelser från hjälpgivare i olika miljöer (Orsholm, 2001), som bygger på
intervjuer med åtta anhörigvårdare till personer över 65 år med omfattande hjälpbehov. De
hjälpbehövande har även i detta arbete olika typer av sjukdomar och funktionshinder, samt får
hjälp av make, maka, sambo eller barn. Författaren har med egna ord skrivit berättelser om
sina respondenter samt varvat dessa med citat. Syftet med studien är att belysa hur det är att
vara anhörig och att ge omfattande hjälp.  Även denna skrift ingår som en del av det treåriga
projekt som ovanstående bok ingår i.

Källa nummer tre är en video (Persson, Persson & Wouda) där fyra anhöriga berättar om hur
det är att vara barn till en förälder med sjukdomen Alzheimer. Filmen har fått bidrag från
Socialstyrelsen och har givits ut inom ramen för Anhörig 300 projektet och finns att beställa
hos Alzheimerföreningen i Sverige. Videon heter Unga Anhöriga – när en förälder drabbas
av demens: unga anhöriga berättar om sina upplevelser. Det framgår också av videon att en
av de båda systrar som medverkar i filmen och vars pappa drabbats av demens, själv har varit
med och producerat filmen. Hennes bakgrundsberättelser varvas med de övriga medverkandes
egna berättelser.

Källa nummer fyra är en självbiografi där en man med egna ord skriver om sina upplevelser
av att, som han själv uttrycker det  ”vårda den man älskar” (Edmark, 1996). Den femte källan
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är en berättelse ur Bergs (1997) bok om anhörigvård där en äldre man själv berättar om
förloppet och känslorna han upplevde från att hans hustru blev sjuk tills hon flyttade till det
som tidigare benämndes sjukhem. Slutligen har vi även använt oss av den enkät som vi i
början av vårt arbete fokuserade på. Enkäten är också den, en del av Anhörig 300 projektet
och den riktar sig till personer som vårdar en närstående. Respondenternas närstående har
olika typer av sjukdomar, funktionshinder och ålder. Här förekommer flera typer av relationer
mellan hjälpgivare och hjälpmottagare som; maka, make, sambo, barn som ger hjälp till
förälder. Vi har inte tittat på någon sammanställning av enkäterna, utan har enbart använt oss
av enstaka öppna svar där anhöriga med egna ord har skrivit ned tankar om sin situation.

Våra källor speglar olika svårigheter som kan spela in för personer som är anhörigvårdare. De
belyser exempelvis olika relationer som kan ge olika utgångspunkter för omsorgen. Vi har sett
att även åldern spelar roll. Att vara yrkesarbetande tonårsförälder och ge omsorg kan till
exempel ge en helt annan problembild än om hjälpgivaren är ledig pensionär.

Genom att läsa, se på filmen, diskutera och skriva ned anteckningar på små lappar, om och
om igen, delade vi upp de olika personerna och försökte på så sätt få svar på våra frågor. För
varje anhörig hade vi ett kuvert innehållande lappar med diverse uttalanden som eventuellt
kunde tjäna som svar på våra frågor.

3.3 Tolkning

I vårt arbete med litteraturstudierna kändes det viktigt att få tillgång till hjälpgivarnas egna
ord. Med tanke på att i allt för hög grad riskera att påverkas av författarnas tolkningar av
anhörigvårdarnas situation fokuserade vi därför till en stor del på de citat som finns i våra
källor. Vi menar trots detta att en viss påverkan ändå är helt omöjligt att undvika.

Holme och Solvang (2001) beskriver tolkningsfasen som en kritisk period då man bör vara
medveten om att det sätt man tolkar på inte alls ger någon garanti för att det stämmer med
respondentens uppfattningar. Forskaren bör, enligt dem, vara uppmärksam på vad han eller
hon gör och samtidigt ha en kritisk inställning till tolkningarna. Detta får dock inte hämma
kreativiteten då det är den som för oss närmare förklaringen till företeelser. Vi menar att det
också är viktigt att vara medveten om att det även finns olika förklaringar till ett fenomen.

När vi analyserade vårt material valde vi att göra en delanalys samt även en helhetsanalys. Vi
försökte hitta mönster för att på så sätt komma fram till olika teman som kunde ge svar på
våra frågeställningar.

3.4 Etiska överväganden

När vi först skulle använda oss av den färdigställda enkäten var vi mycket noga med att ta
reda på om vi verkligen fick lov att ta del av svaren. Vi kontrollerade också att den var
godkänd av etiska forskningsrådet vilket den var. De anhöriga som hade svarat på enkäterna
var också redan från början informerade om att svaren skulle bearbetas och sammanställas av
flera olika personer. Då övriga källor utgjordes av offentligt material fann vi inga problem att
använda oss av dem vad gäller sekretessen.

Efter att ha slopat den första enkätstudien uppstod ytterligare etiska överväganden om vi
överhuvudtaget skulle intervjua eller inte. När anhörigprojektledaren berättade hur det på
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senare tid hade blivit allt svårare att få in svar på olika undersökningar från denna grupp av
människor tyckte vi att valet blev lätt. Vi kände att vi inte ville störa dessa personer med
ytterligare frågor. Många kände sig säkert ordentligt synade i sömmarna utan att vi också
skulle komma ut och besvära. Visst kan det vara positivt att bli uppmärksammad i en tung
situation men mötet behöver också helst leda till att det blir en förbättring av situationen.
Detta var tyvärr inte något som vi hade några möjligheter att lova den enskilde. Dessutom bör
man beakta att det kan vara svårt att inför någon okänd ventilera de allra mest känsliga
delarna i upplevelsen.

Eliasson (2000, s.86) menar ändå att en förutsättning för att ”vi ska klara balansgången
mellan förmyndarskapet och vårt ansvar för de svaga är, /…/, att vi tar vår utgångspunkt i
deras erfarenheter, kunskaper, och upplevelser”. Som vi tolkar dessa ord menar Eliasson att
det är viktigt och att man bör sträva efter att leva sig in i de utsattas, i detta fall
anhörigvårdares, situation för att sedan kunna koppla denna kunskap till de processer i
samhället som har bidragit till att skapa anhörigvårdarnas nuvarande situation såsom
exempelvis roller, normer och förväntningar. Förhoppningsvis kan detta sedan vara till hjälp
för att bättre förstå de anhörigas situation. Vi menar också att denna förståelse sedan måste
bilda själva fundamentet till det stöd och den hjälp som samhället med sitt ansvar skall
utforma. Om inte detta görs riskerar ansvaret att övergå i förmyndarskap. För att kunna ta del
av hjälpgivarnas upplevelser utan att intervjua tog vi därför litteraturen till hjälp och försökte
med hjälp av den leva oss in i anhörigvårdarnas situation.

De berättelser som vi genom litteraturen tog del av förutsatte vi redan var godkända av de
medverkande. Vi var dock ändå medvetna om att vår tolkning av respondenternas ord kunde
bli något annat än vad de själva menat. Dessutom är det i flera fall andrahandsinformation
som redan innan gått igenom andra forskares tolkningsfilter. Detta kan medföra ännu mer
förvanskning av den anhöriges berättelse. Det finns ändå fördelar med att använda redan
färdiga berättelser då man lättare kan distansera sig och se även osympatiska framställningar.
Det förtroendeförhållande som skapas när man intervjuar kan göra att balansgången mellan
närhet och distans är svårare att hålla. Närheten kan försvåra för professionaliteten likaväl
som distansen kan medverka till att man förlorar det som syns men inte sägs. Repstad (1999,
s.92) menar att ”kroppsspråk och röstläge bidrar till att underlätta tolkningen av det som
sägs. Fattas det något? Sägs det med glimten i ögat? Är rösten engagerad eller
förhållandevis likgiltig”. I vårt fall kände vi dock att närheten fick ge vika för hänsynen.



10

4. BAKGRUND

4.1 Socialt samhällsarbete

En SOU -rapport (1993:82), Frivilligt socialt arbete. Kartläggning och beskrivning, lyfter
fram fyra instanser som idag bedriver socialt arbete:

- Familjen och det informella sociala nätverket
- Offentliga sektorn
- Frivilliga organisationer
- Företag

Enligt samma kartläggning sker den största delen av alla sociala insatser i familjen och det
informella sociala nätverket, i det som vi kallar anhörigvård. Man har i denna studie kommit
fram till att anhörigvård av äldre bedöms vara dubbelt så omfattande som den offentliga
sektorns insatser. Man har även funnit att det finns en relation mellan frivilliga organisationer
och familjen. Exempelvis driver flera frivilligorganisationer verksamheter som är nära
relaterade till medlemmarnas familjesituation såsom exempelvis anhöriggrupper (a.a). Det är
grupper där individen får möjlighet att träffa andra människor som befinner sig i liknande
situationer.

När man diskuterar familjen som utförare av sociala insatser bör man beakta skillnaderna som
finns mellan familjer. Olikheterna mellan familjer vad gäller resurser ger också skillnader i
levnadssätt. Resurser behöver dock inte endast betyda tillgången på ekonomiskt kapital. Det
kan exempelvis vara vanor, språkbruk, utbildning och sociala kontakter som varierar. Den
franske sociologen Bourdieu kallar detta kulturellt och socialt kapital (Ahrne, Rohman &
Franzén, 1996). Dessa olika livsstilar kan påverka i vilken omfattning man är beredd att ge
anhörigvård.

Även om det finns skillnader i inkomst, familjeformer och tillgången på ekonomiskt kapital så
spelar även förändringar över tid en väsentlig roll. Ahrne, Roman och Franzén (1996) skildrar
hur förändringar i maktrelationer mellan den offentliga sektorn, företag, frivilliga
organisationer och familjen bidragit till att forma och omforma villkoren för människors
vardagsliv. De pekar på den förändring som skedde under efterkrigstiden då staten alltmer
ökade i omfattning. Under 80-talet avstannade dock den offentliga sektorns tillväxt. I takt med
denna minskning har det kommit fram idéer om hur man istället skulle kunna omforma den
statliga verksamheten. Man använde ord som decentralisering och brukarinflytande,
målstyrning och privatisering. Bakom detta låg även en effektivitetstanke som skulle leda till
ekonomiska besparingar (a.a).

4.2 Begreppen anhörig-närstående och informella hjälpinsatser

I samband med att man börjat uppmärksamma de informella hjälpinsatserna har begrepp som
anhörig och anhörigvårdare hamnat i fokus. Dessa privata hjälpinsatser som görs åt sjuka,
funktionshindrade och omsorgsbehövande äldre har alltmer blivit synonymt med informella
hjälpinsatser.
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Det finns flera bakomliggande orsaker till uppmärksammandet av anhöriga, inte minst av
strukturell karaktär:

- Den offentliga omsorgens organisering
- Ekonomiska besparingar och minskade resurser

Anhöriga har alltid haft en betydande roll som vård- och omsorgsgivare och det finns inte
heller någon anledning att tro att deras betydelse skulle minska. Tack vare de nedskärningar
som har gjorts inom den offentliga sektorn har den informella omsorgen snabbt åter
accepterats som ett komplement och alternativ. Vi är dessutom på väg att få en allt äldre
befolkning och enligt en prognos av SCB kommer 22 % av befolkningen 2020 att utgöras av
pensionärer. Till detta kan även läggas att gruppen av personer som är 90 år och äldre
kommer att öka med hela 47 % ( Holgersson, 1997).

Jeppson Grassman (2001) diskuterar anhörigbegreppet och menar att det finns en
komplikation då begreppet verkar i två riktningar. När diskussioner förs angående
hjälpinsatser menar Jeppson Grassman att begreppet kan vara förvirrande då ordet anhörig
kan innebära både att den anhörige är hjälpgivare och hjälpmottagare på samma gång. Man
skulle kunna säga att den hjälpande behöver hjälp för att hjälpa.

Med begreppet anhörig menas ofta en person inom familjen eller släktkretsen medan
närstående innefattar andra än familj och släktkrets, exempelvis vänner och grannar. Trots att
det finns en skillnad mellan begreppen anhörig och närstående används de ibland synonymt
då begreppet anhörig fått en vidare definition. Fortsättningsvis kommer vi i uppsatsen att
använda begreppet anhörig i denna vidare betydelse det vill säga med betydelsen; släkting,
sambo, särbo, vän, granne.

Anhörig kan även syfta på den som är mottagare av omsorgen. För att inte förvilla begreppen
kommer vi i denna uppsats att använda ord som hjälpmottagare eller närstående för att
beteckna den som är mottagare av omsorgen. Anhörig eller anhörigvårdare använder vi som
beteckning på den som är hjälpgivaren.

När det i vissa sammanhang talas om informell omsorg kan det ske en sammanblandning
mellan anhörigas hjälp- och omsorgsinsatser och frivilliga insatser. Vi menar att det mellan
dessa båda typer av informell omsorg finns behov av tydliggörande angående vilken hjälp det
är som man åsyftar. Frivilliga insatser avser i allmänhet oavlönade arbetsuppgifter som i
princip är fritt valda och bedrivs i någon slags formaliserad ram inom frivilliga organisationer,
offentlig sektor eller företag. Informell omsorg i denna uppsats avser endast de anhörigas
hjälpinsatser.
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4.3 Hur betraktas de anhöriga?

I rapporten Närståendes vård av äldre (Socialstyrelsen, 2001) beskrivs olika modeller för hur
man inom vårdorganisationer vanligen betraktar anhöriga:

1. I en av modellerna, som rapporten redovisar ses anhöriga som en resurs och man vill här
inte träda in när det finns anhöriga tillgängliga. Man anser att insatserna är en
angelägenhet och ett ansvar för familjen.

2. I den andra modellen ser man anhöriga som medarbetare. Man har här som
grundantagande att anhöriga vill vara hjälpgivare och att anhörigstödet därför ska utgå
från de premisserna. Konflikter mellan anhörig och hjälpmottagare uppmärksammas inte
i denna modell.

3. Om man ser anhöriga som klienter ger man akt på deras behov tydligare enligt den tredje
modellen. Man uppmärksammar konflikter och ser vilka konsekvenser det kan ha för
hjälpmottagaren. Definitionen på anhöriga är dock i denna modell något snävare då man
här riktar sina resurser till dem som har en extra stor omsorgsbörda.

4. I den sista modellen som beskrivs försöker man skapa ett oberoende mellan anhöriga och
hjälpmottagare. Härigenom tonar man ned de anhörigas moraliska förpliktelser och
menar att anhöriga inte ska känna sig tyngda av plikt av att ge omsorg (a.a).

Twigg och Atkins (Socialstyrelsen, 2001) synsätt belyses i denna rapport och de anser att
anhöriga bör ses i en vidare kontext än vad som innefattas i modellerna. De menar även att
empowerment behövs i detta sammanhang. Vi tolkar det som att empowermentbegreppet i
denna kontext innebär att man bekräftar och ger ett erkännande till de anhöriga så att de
känner sig behövda och kompetenta. De kan därigenom erhålla makt att bemästra
komplicerade situationer som kan uppstå i samband med att de tar hand om sin
hjälpbehövande närstående. I och med att de anhöriga upplever att de klarar av svåra
situationer ökar också deras handlingsutrymme och de får självförtroende nog att klara ut
ännu svårare situationer i framtiden.

Vi menar att det även kan vara värt att lyfta fram det positiva som många anhörigvårdare
faktiskt upplever tillsammans med sina närstående. I och med att dessa hjälpgivare blir varse
sina positiva känslor samtidigt som de befinner sig i svåra situationer, kan det leda till
upplevelsen av att de trots motgångar, klarar av att hantera sin situation. Detta kan också öka
deras upplevelse av det egna handlingsutrymmet. Detta rymligare upplevda
handlingsutrymme tillsammans med en förhoppningsvis ökad skattning av den egna
omsorgsförmågan kan leda till att anhörigvårdaren i framtiden klarar av nya påfrestningar på
ett bättre sätt. Aronsson (2001) lyfter fram, analyserar och beskriver handlingsutrymmet som
objektivt och subjektivt och vad det kan medföra i positiv och negativ bemärkelse.

4.4 Omsorgsbegreppets innebörder

Omsorg är en nödvändighet för den mänskliga tillvaron, vår existens. Om vi inte får omsorg i
början av livet klarar vi oss inte. Vi måste ta hand om de svaga och hjälpbehövande i
samhället, ombesörja att hjälp och stöd ges till våra medmänniskor. Detta gör vi utifrån ett
ansvarstagande, ett etiskt krav och ansvar människor emellan. Denna etiska innebörd ligger
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till grund för allt vård- och omsorgsarbete i vårt välfärdssystem; men också för allmänetiken i
ett humanistiskt och demokratiskt samhälle (Blomdahl-Frej & Eriksson, 1998). Därför blir
det allmänmänskligt existentiella och etiska betydelsefullt.

Ordet omsorg associerar med begrepp som vårda, ta hand om, omsorgsfull och så vidare.
Szebehely (Eliasson, red 1996, s.22) pekar på att omsorgsbegreppet har tre innebörder:

- det är de praktiska sysslor utförda med noggrannhet och omtanke av en känslomässigt
engagerad person. Begreppet omsorg säger därmed samtidigt något om vad som görs, om
relationen mellan de inblandade parterna och om kvaliteten i det utförda arbetet.

Begreppet omsorg beskrivs av flera filosofer och analytiker som ett förhållningssätt till livet
eller ett allmänmänskligt sätt att leva. Andershed (1998) väljer att i sin doktorsavhandling
lyfta fram teoretiker såsom Erikson, Fromm och May och sammanfattar deras beskrivning
som att kärleken och omsorgen är förbundna med varandra.

Men behöver omsorg endast vara förknippat med glädje och något positivt? Winqvist (1999)
lyfter fram detta och frågar sig om det finns någon negativ omsorg att studera eller kan man då
kalla det avsaknad av omsorg? Omsorgsbegreppet beskrivs av Winqvist som ett värdeladdat
ord och hon pekar på den fara det ligger i att använda begreppet då det innehåller olika
förhållningssätt som kan värderas bättre eller sämre.

Eliasson (1991, s.42) beskriver omsorgsarbete som ett arbete där man ”utifrån konkret kunskap
och situationsförståelse måste kunna hantera - och orka leva med - konflikter mellan
motstridiga principer och grundläggande värden. ”.

Omsorgsrationalitet kräver personlig kännedom och en viss förmåga till inlevelse i den
enskildes situation och detta är viktiga förutsättningar för konkret utövande av god omsorg.
Waerness (Eliasson red. 1996) lyfter fram detta som ett tänkesätt som är kontextuellt och
beskrivande. Känsla och förnuft är två begrepp som här är användbara för att beskriva
omsorgsrationalitet.

Eliasson (1996) menar att definitioner på omsorgsbegreppet bara är ”navelskåderi” då man
därigenom bidrar till att snäva in begreppet. Hon efterlyser istället en bred definition och vi
är beredda att hålla med om detta. Vi menar att det är viktigt att reflektera över samtliga bitar
för att kunna fånga komplexiteten i begreppet. Omsorgsbegreppet kan inrymma allt från
kärlek, trygghet och ödmjukhet till förvaring, vanvård och maktövergrepp. Som vi uppfattar
det kan man koppla graderingen av omsorg till upplevelser. Det hela hänger ihop med vad
den enskilde lägger för betydelse i de givna omsorgshandlingarna samt hur omsorgstagaren
och omvärlden ser på detta.

Omsorg kan utövas på flera sätt där både manuellt, mentalt och emotionellt arbete inryms
(Eliasson, 1996). När det gäller anhörigvårdare menar vi att detta visar på hur hela
livssituationen blir påverkad och att begreppet omsorg i detta fall innefattar alla dygnets
timmar. Vi menar att även om man för stunden inte utför något praktiskt arbete åt sin
anhörige så har man ändå tack vare sin nära relation med hjälpmottagaren med sig omsorgen
i tankarna hela tiden.
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 4.5 Valmöjligheter

Berg (1996) påtalar i sin bok att det i Sverige råder en utbredd föreställning om att svenska
äldre medborgare är mer ensamma än de äldre personer som lever i södra Europa. Studier
visar dock att detta är fel och att förhållandena istället är tvärtom. I till exempel Grekland och
Portugal känner sig äldre i högre utsträckning ensamma än i Sverige och detta förklaras med
att pensionärerna inte har några valmöjligheter och därför känner sig maktlösa och tvingade
att bo tillsammans med sina barn. Maktlöshet kan alltså leda till ensamhet och vi menar att
detta visar på betydelsen av att den hjälpbehövande själv ges möjlighet att styra över sitt eget
liv. Vi vill också dra slutsatsen att även anhörigvårdaren kan drabbas av maktlöshet som i sin
tur leder till känslor av ensamhet, om inga valmöjligheter angående stödformer för
anhörigvårdare erbjuds från samhället.

4.6 Exempel på stödformer i samhället

Vi ger här exempel på de stödformer som gagnar, förutom hjälpmottagaren, även de anhöriga.
De flesta kommuner erbjuder någon form av avlösning eller avlastning. Genom
behovsbedömning enligt Socialtjänstlagen ges hjälpmottagaren möjlighet till vård av
kommunen antingen hemma eller genom vård på särskilt boende. Om behovet finns kan man
få vård på särskilt boende med återkommande intervaller, det kallas då växelvård.

Dagvård är en annan form av avlastning för hjälpmottagaren som kommer hjälpgivaren till
del. Även detta stöd bedöms enligt Socialtjänstlagen av myndighetsutövare inom kommunen.
Genom frivilliga organisationers insatser samt även kommuner ges utbildning till de anhöriga.
En liknande form är gruppstöd och studiecirklar där namnet antyder att stödjande funktioner
framhålls. Många frivilliga organisationer gör även insatser i form av telefonstöd. Att någon
ringer dagligen och hör hur man mår kan verka stärkande och stödjande för många anhörig-
vårdare. Många kommuner erbjuder trygghetslarm som innebär att den hjälpbehövande snabbt
kan få kontakt med personal. I denna service kan då även vid önskemål, avtalad uppringning
ske. Det vanligaste när det gäller detta system är annars att den som behöver hjälpen är den
som själv tar initiativ till uppringning. Det kan innebära en stor trygghet för anhörigvårdaren
att veta att denna hjälp finns att få om ens närstående skulle behöva snabb hjälp eller en extra
kontroll av hur han eller hon mår.

I vissa kommuner ges ekonomisk ersättning, antingen i form av anhörigbidrag eller som en
anställning som anhörigvårdare. Mossberg Sand (2000) har i sin avhandling fokuserat på
anställda anhörigvårdare.
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5. TIDIGARE FORSKNING

5.1 Beskrivning av regeringsuppdraget Anhörig 300

Riksdagen antog 1998 en nationell handlingsplan för äldrepolitiken. Planen trädde i kraft
1999. Ett av de bristområden som identifierats av regeringen var stödet till anhöriga som
hjälper och vårdar en närstående.

Genom ett statligt bidrag på 100 miljoner per år under åren 1999-2001 ville man stimulera till
förbättring och utveckling av anhörigstödet för att åstadkomma en varaktig kvalitetshöjning.
För att kommunerna skulle få tillgång till dessa pengar ställdes krav på samverkan med
anhöriga och frivilligorganisationer.

5.1.1 Resultat och uppföljning

Socialstyrelsen har gjort uppföljningar varje år för att se hur utvecklingsarbetet har fortskridit.
Kommunerna och länen har besvarat varsin enkät om hur man har använt stimulansbidraget.
Samtidigt har en rad forskare knutits till projektet och detta har bland annat mynnat ut i en rad
studier, böcker och rapporter inom ramen för Anhörig 300 (http://www.sos.se).

Kommunerna har arbetat med kartläggningar, intervjuer och uppsökande verksamhet. Målet
har varit att nå ut till fler anhörigvårdare samt att ta reda på vilket behov av stödformer som
finns. Under tiden har målgrupperna för anhörigstöd förändrats något. Stödet till personer
med invandrarbakgrund har ökat likaså stödet till anhöriga som har en närstående på särskilt
boende. Många av de stödformer som fanns före 1999 har utvecklats men även nya och mer
individuella stödformer har tillkommit som exempelvis hälsoundersökning för anhörig-
vårdare, semester- och rekreationsresa för anhörigvårdare och för den som vårdas samt
diverse avlösningsformer som inte kräver behovsbedömning (a.a).

De frivilligorganisationer som de flesta kommuner samarbetar med är Röda Korset,
pensionärsorganisationer, Svenska kyrkan samt olika handikapporganisationer. Dessa ideella
föreningar är främst engagerade på olika träffpunkter i anhörigstödgrupper och som avlösare
(a.a).

5.1.2 Framtiden

Regering och riksdag har bedömt att det även efter 2001 finns behov av fortsatt satsning på de
anhöriga som vårdar långvarigt sjuka, äldre eller funktionshindrade. I den nationella
handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvård har regeringen angivit att den särskilda
satsningen bör pågå också under åren 2002-2004. Regeringen, Landstingsförbundet samt
Svenska Kommunförbundet har slutit ett utvecklingsavtal som syftar till att stimulera
utvecklingsinsatser inom vård och omsorg och enligt avtalet skall också det särskilda stödet
till anhörigvården pågå under åren 2002-2004 (a.a).

5.1.3. Slutrapport från en av Sveriges kommuner

Resultatet av kartläggningen som skedde i samband med projektets upptakt visade siffror som
pekade på vad man redan anat men som inte fanns belyst. Det området som mest efterfrågades
som anhörigstöd var stödsamtal. De anhöriga upplever ofta ensamhet och det finns mycket
som man vill ventilera med andra.
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Ytterligare ett område som kan förbättras är växelvård. De anhöriga upplever att den miljö
som erbjuds är allt annat än trivsam. Då det dessutom är svårt att lämna sina närstående, som
man i många fall vet helst vill vara hemma, är det desto angelägnare att utformningen av
vården känns lockande.

Man tänker i denna kommun även satsa på utbildning för vårdpersonal för att förbättra
attityder till anhörigvårdarna. Information och utbildningar till anhörigvårdarna är en annan
nisch som man kommer att förbättra. Detta utvecklingsarbete ska ske på lång sikt och man
kommer hela tiden att utveckla de stödformer som redan finns såsom exempelvis växelvård
och dagvård. Man kommer även att fortsätta utveckla samverkan med föreningar,
frivilligorganisationer och andra vårdgivare.

5.2 Ett axplock ur övrig forskning inom området

Andershed (1998) lyfter i sin doktorsavhandling fram de stora förändringar som vården
genomgått och visar på hur ett allt större ansvar läggs på de anhöriga. Genom sin studie söker
hon bland annat efter vad som krävs för att tillgodose de anhörigas behov så att de skall orka
stötta sin sjuke släkting på ett gott sätt intill slutet, både för sin egen och den sjukes skull.
Andershed visar på två begrepp: ”delaktighet i ljuset” samt ”delaktighet i mörker”. Med detta
vill hon tydliggöra vikten av den anhöriges delaktighet i vården. ”Ljuset” representerar full
delaktighet för anhörigvårdaren och detta är ofta beroende av flera faktorer. Kontentan är i
alla fall att delaktighet i ljuset ska bygga på det som är meningsfullt för den anhörige samt att
hon eller han har haft en chans att välja hur vården ska se ut. Anhörigvårdaren kan därigenom
uppleva en ökad kraft att hantera den uppkomna situationen.

Ann-Britt Mossberg-Sand (2000) har skrivit en avhandling, Ansvar, kärlek och försörjning,
som handlar om anställda anhörigvårdare i Sverige. Dessa anhörigvårdare är en grupp
människor som är anhöriga till någon som har behov av hjälp i sitt dagliga liv. Avhandlingen
består av fyra delstudier som tillsammans leder fram till ett resultat. Studierna bestod av
enkätundersökningar med deltagande av 1197 anhörigvårdare i 86 olika kommuner och
kommundelar i Sverige. I 50 av kommunerna har även intervjuer gjorts med både
chefstjänstemän samt med 40 vårdtagare och deras anhörigvårdare. I dessa kommuner har
även en enkätundersökning bland hemtjänstassistenter utförts. Som skäl till att studien just
riktar sig till anställda anhörigvårdare, ges att det finns behov av en fokusering och
problematisering av ansvars- och arbetsfördelningen mellan det offentliga och det privata.
Mossberg menar vidare att det även finns gott om föreställningar om vad som förväntas att
man som anhörig skall göra utan att det ska föras in pengar i relationen. Mossberg pekar på att
den moraliska poängen är att det man uträttar utan betalning kan vara ett sätt att visa sin goda
vilja genom att ge denna gåva av vård till sina närstående.

Mossberg menar att det finns fördelar med att erbjuda anställningar som anhörigvårdare då
man ifrån samhällets sida får en insyn och därmed också en annan möjlighet att förebygga och
förhindra eventuell vanvård. Anhörigvårdaren och hjälpmottagaren kan då även lättare få
tillgång till information om till exempel olika vårdformer. Syftet med Mossbergs avhandling
är att visa på den komplexa situation som det innebär att vara anställd som anhörigvårdare.
Forskarens strävan låg i att lyfta fram och utforska hur ansvar och arbete fördelas mellan
samhället och de anhöriganställda.
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6. SAMHÄLLETS ANSVAR

Under den moderna familjens epok utvecklades en hel rad institutioner som var tänkta att
avlasta familjen stora omsorgsbördor. Men sedan många år har man avinstitutionalisering som
mål vad gäller vårdideologin. Resultatet av detta är att många familjer nu alltmer tar hand om
sina närstående med fysiska och psykiska problem.

Historikern Odén (Ahlman m fl. 1995) menar att kulturmönstren och ansvarssystemen om de
äldre varierar allteftersom vilken tidsepok det är som granskas. Hon pekar på de fyra
ansvarssystemen som träder fram ur historien: släktens vård, familjens vård, kollektivets vård
och egen vård. Dagens nya kulturmönster är enligt Herrman (a.a), den växande sektor av
informell vård som finns i vårt samhälle. Odén påpekar också att kulturmönstren är beroende
av vilket ansvarssystem som dominerar. Idag menar hon, är det den enskildes ansvar mer än
tidigare, att själv bestämma.

6.1 Anhörigas roll i ett historiskt perspektiv fram till idag

I 1871 års lag ingick att barnen hade en skyldighet att försörja sina föräldrar, detta fanns med i
lagtexten ända fram till år 1978 (Socialstyrelsen, Äldreuppdragen 1998:1). Ansvaret för de
äldre och sjuka låg alltså långt tillbaka hos barnen men sannolikheten för att gamla människor
skulle bo i barnens familjer var liten beroende på andra dödlighetsmönster och barnens
ekonomiska situation. Det finns dock en föreställning om att äldre människor togs om hand av
sina vuxna barn i storfamilj (Mossberg Sand, 2000).

Enligt Bondesson (1994) vårdades för hundra år sedan fortfarande de flesta hemma och
sjukdom och död var sålunda en mer naturlig del av vardagen då än vad den är idag. Man var
ofta tillsammans i hemmiljön och de anhöriga gav sin sjuke släkting omvårdnad och socialt
stöd så gott man förmådde (a.a). Det fanns en viss beredskap och traditionsenlig kunskap om
hur man skulle göra för att klara svåra situationer Det stöd som den anhörige själv i en svår
situation kunde få var beroende av känslomässiga bindningar, vilken position man hade i
samhället samt tid och materiella resurser (Andersson, 1984).

För cirka femtio år sedan skedde stora förändringar i samhället som medförde att de sjuka
flyttades från hemmen till sjukhus. Det byggdes stora anstalter för sinnessjuka och en orsak
till detta var bland annat att medellivslängden kraftigt ökade och att tillstånd som definierades
som psykiska åldersförändringar därigenom ökade stark (Holgersson, 1997). Man förlitade sig
på att de medicinska och tekniska framstegen skulle klara det mesta av människans sjukdomar
och specialistkunskaperna kom på detta sätt i fokus. Tack vare att experterna tog över kom de
anhöriga att få en alltmer undanskymd roll. Specialiseringen innebar också att en fokusering
på de reparabla organen skedde och helheten med människan kom att hamna i skuggan
(Gardell & Gustafsson, 1979). Sjukvårdspersonal undanhöll ofta information som kunde vara
alltför påfrestande och i och med detta så förnekades också döendet (Bok, 1980).

I Sverige har barn inte längre några lagstadgade skyldigheter gentemot sina föräldrar.
Mossberg Sands (2000) avhandling pekar på att vuxna barns ansvar till åldriga föräldrar ändå
inte har upphört och att forskning visar att hjälpen som ges är mycket omfattande. Många ser
det som en omvänd hjälp det vill säga att man nu hjälper den person som man förr själv fick
hjälp av.
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Allteftersom samhället har förändrats har familjens roll och funktion även gjort detta.
Mossberg Sand (2000) menar att informell vård enligt tradition har hört till privatlivet och
speciellt till kvinnornas ansvarsområde. Strukturellt har det dock skett en förändring då
kvinnorna började arbeta utanför hemmen. Bidragande faktorer till detta är debatten om
jämställdhet mellan kvinnor och män samt att det under 1970-talet kom en särbeskattning som
gjorde att det blev svårare för en familj att leva på en inkomst (a.a).

I dag präglas samhället av marknadstänkande, rationaliseringar och ekonomiska
prioriteringar. Trycket på de anhörigas medverkan i vården har också ökat i takt med
neddragningar i den offentliga vården (Bok, 1980). I dagens samhälle betonas också ungdom
och hälsa och autonomi. Det finns forskare som menar att dessa värderingar förstärker
främlingsskapet inför döende och död. Qvarnström (1993) menar att det nu växer upp en
dödsfri generation och när mötet till slut sker med döden präglas den ofta av ångest och
rädsla. Eckerdal (1996) utrycker att ett tomrum i kunskaperna om döden har uppstått på grund
av det tabu som finns sammantaget med att den kunskap som fanns förr i hemmen nu har gått
förlorad. Andershed (1998) anser att döendet nu är på väg tillbaka till hemmen och visar
bland annat på en SOU-rapport ( 1996:163) som framhåller att de anhörigas ansvar har ökat
de senaste åren och att det kommer att öka ytterligare på grund av  allt kortare vårdtider på
sjukhusen. Andershed (1998) menar i detta sammanhang att en viktig framtidsfråga är hur den
allmänmänskliga omsorgen skall kunna kombineras på ett sätt som kan passa både den
enskilda familjen och de offentliga resurser som ställs till förfogande (a.a).

Socialtjänstlagen ska särskilt uppmärksamma fyra områden, där två av dem är omsorger om
äldre människor samt omsorger om människor med funktionshinder. Vi menar att den större
delen av socialtjänstlagen fokuseras på individen och att det för med sig ett uteslutande av
anhöriga. I 5 kap.10 § Socialtjänstlagen som utkom den 7 juni 2001 sägs dock att
”Socialnämnden  bör genom stöd  och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående
som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder” (SFS 2001:453 s.6). Man
kan se att de anhöriga synliggörs men i mycket liten mån då lagen använder ordet bör som
kan tolkas som en rekommendation i motsats till skall som mera är en uppmaning.
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7. REDOVISNING AV RESULTAT

Vårt undersökningsmaterial visar på att enskilda människors situationer kan se mycket olika
ut och framförallt också att upplevelsen av att vara anhörigvårdare varierar från person till
person.  Att upplevelsen varierar beror på en oändlig mängd bakgrundsfaktorer som spelar in i
de olika människornas liv. Dessa faktorer som till exempel ålder, bostadsort och sjukdomsart
väljer vi dock att inte gå in på. Förutom de stora olikheterna kan vi också i vårt
undersökningsmaterial se vissa mönster i anhörigvårdarnas sätt att uttrycka sig angående vissa
situationer. Dessa ”likheter” som vi har uppfattat, har sammanförts under sex rubriker: Glädje
och tillfredsställelse, Otillfredsställelse, Upplevelse av stöd från omgivningen, Påverkan på
relationen, Upplevelse av bundenhet och Självvärdering (skattning av den egna vården) och
kontroll.

 Vi kommer under dessa rubriker att redovisa våra svar och därigenom belysa olika aspekter
som kan ge svar på våra ursprungliga frågeställningar. Redovisningen sker genom
sammanfattande kommentarer och citat. Egna reflektioner och analys sker i åttonde kapitlet
som följer efter redovisningen. Mycket av det vi redovisar kan passa under flera olika
rubriker. Men vi har ändå valt att kategorisera för att förtydliga upplevelserna.

Våra respondenter skiljer sig åt på många sätt. Några vårdar dementa äldre andra dementa
medelålders. En del anhörigvårdare ger omsorg åt närstående med psykiska funktionshinder
och en del med fysiska funktionshinder. Anhörigvårdarna skiljer sig också åt i ålder, alltifrån
20-åringar till 90-åringar. Vi har medvetet inte fokuserat på olika sjukdomar då vi menar att
upplevelser kan skilja sig åt vilken sjukdom det än gäller. Vi kommer ändå att vid varje svar i
stora drag redovisa hjälpmottagarens sjukdom för att förtydliga varför han eller hon vårdas av
anhöriga.

De anhöriga som vi fokuserat på är i de flesta fall make, maka eller barn åt sin hjälpmottagare,
och utför hjälpinsatser av ganska omfattande karaktär i varje fall i psykisk mening. Alla
respondenter i studien bor inte ihop med sin närstående men det stora flertalet av de
intervjuade sammanbor dock med den de vårdar. För hjälpgivaren kan det vara av stor
betydelse om man bor ihop med den man vårdar eller ej. Att i lugn och ro få sova en hel natt
är till exempel inte alla förunnat som vårdar en närstående som man bor tillsammans med. I
vår uppsats har vi ändå inte gått in på detta problem då det är svårt att generalisera och säga
att alla som bor ihop med den de hjälper upplever bundenhet. Vi har sett att de anhöriga som
har eget boende i flera fall ändå i hög grad är närvarande i sin närståendes liv, i psykisk
mening.

7.1 Glädje och tillfredsställelse

”Mår min man bra, så mår jag bra”. ”Det som är bra för min fru är bra för mig”. Med dessa
citat inleder Sjöberg (red. 2001) sin bok om hur det är att ta hand om en närstående som är
sjuk. Många anhöriga påvisar stor tillfredsställelse i givandet av omsorgen. Trots att det
många gånger handlar om stora arbetsbördor kan ändå känslorna av glädje dominera. Det
finns en stark positiv känsla i att kunna göra något extra för den man tycker om.

Annelie har en levande och varm relation till sin dementa mamma. De båda bor inte
tillsammans. Annelie ser som sin uppgift att sätta guldkant på sin mors tillvaro. De gör roliga
saker tillsammans och satsar på upplevelser, aktiviteter och vänskaplig samvaro vid sina
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träffar tre gånger i veckan. De båda har under senare år kommit varandra nära och de delar
många gemensamma minnen från t ex resor som de gjort tillsammans, som gör att dottern vet
vad som ska till för att få modern att må även psykiskt bra. Det är viktigt för Annelie att
mamman får uppleva ”saker och känna att hon fortfarande finns med som deltagare i livet”
(Orsholm, 2001, s.63).

En annan anhörig är Karin som också värdesätter upplevelser å sin funktionshindrade mans
vägnar. Ett av hans stora intressen var tidigare att åka ut på sjön. Karin ordnade med en
specialbyggd båt som möjliggjorde en båttur trots handikappet. Hennes inställning är att det är
viktigt att göra saker som berikar livet:

- Man försöker ju komma på det här då som är näst intill ogörligt annars (Orsholm 2001,
s.64).

Mariannes mamma har psykiska besvär och var mycket krävande när hon bodde i hemmet.
Att Marianne ändå hjälpte sin mor dygnet runt och nära knäckte sig själv beror på att hon ville
underlätta för sin far som hon har en god relation till. Nu när modern bor på sjukhem, inriktar
Marianne sig på att göra allt för att pappan ska få ett bra liv på ålderns höst. Hon framstår som
mycket nöjd över att ha fått denna möjlighet att skapa lite extra guldkant i vardagen för
pappan (a.a).

En källa till glädje och som betyder mycket för de personer vars närstående drabbats av
demens är om den sjuke får en ”klar” stund. Det är betydelsefullt att få känna den där
ömsesidiga kontakten och närheten, och veta att exempelvis ens förälder känt igen en som sitt
barn. Dessa små ”glimtar” är viktiga för att känna att man verkligen har fått träffa sin
närstående – som han/hon var innan sjukdomen:

- …Jag kan nog få liksom domdära fem minuterna ibland alltså, och prata med min gamla
mamma/…/ det är nog så pass bra ibland/…/ibland kan det liksom va riktigt bra med
henne/…/ (video av Persson, Persson & Wouda).

Åke och hans dementa fru Gullan besöker den plats där de båda växt upp:

- Vi besöker Öland. Vi åker till kyrkogårdarna i Egby och Bredsätra och tittar på
Kapelluddens fyr /…/. Vi går på bygatan i Mellösa. Hon berättar vad gårdarna heter och
vilka som bor där. Allt är rätt, om man går 50,60 år tillbaka i tiden.  (Sjöberg red. 2001,
s.14).

Att denna mentala och känslomässiga kontakt betyder väldigt mycket för den anhörige, även
om den är mycket tidsbegränsad, tydliggörs av en dotters uttalande om vad hon önskade för
sin demente far:

- …Det jag högst av allt önskar är att få några minuter med min friska pappa. Även om han
bara hade kunnat uppfatta tre små ord så skulle jag inte tvivla på vad jag skulle säga; -
Jag älskar dig. Pappa jag älskar dig (Video av Persson, Persson & Wouda).

Man hör ofta om den ensamhet och isolering som kan bli följden av att någon i familjen blir
sjuk. Anhörigvårdaren Arne i boken Men hur mår du själv? (Sjöberg, red. 2001) menar att i
hans fall har det blivit så att han har kommit närmare släkten trots avstånden. De har mer
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telefonkontakt nu än tidigare. Dessutom har han genom anhöriggruppen som han är med i fått
nya vänner.

7.2 Otillfredsställelse

Flera anhörigvårdare visar sig vara otillfredsställda med något i sin situation och detta kan
bero på en rad olika faktorer.

Greta som vårdar sin funktionshindrade make framstår som missnöjd med hela sin situation.
Hon tycker att havet är i vägen och att det är jobbigt att ha så långt in till stan. Nils har
förändrats och hennes beskrivning av ön där de bor är inte idyllisk:

- …Han har förändrats mycket. Förut hade vi ju roligt när vi pratade ./---/ De är inte
sällskapliga på den här ön. Vi är bara tomtägare, och dom som räknar sig som
lantbrukare, fast de inte är det, dom är ”vi”, och vi är bara ”dom”. Det är 1700-talet
(Orsholm, 2001, s.34).

Samhällets insatser, eller ändringar av dem, kan också ibland bidra till att den anhörige blir
kränkt och ledsen. Karin som vårdar sin funktionshindrade make Bengt är nöjd och tycker att
vardagen fungerar bra. Karin berättar dock att ett ekonomiskt bidrag utgår till Bengt för att
hon sköter honom. Karin säger att sänkningen från 2000 kronor i månaden till 260 kronor i
månaden fick henne att gråta:

- …Det handlar inte om att tjäna pengar på Bengts sjukdom /---/. Jag kände mig förnedrad
/---/. Jag är värd intet (Orsholm, 2001, s.40).

Många anhörigvårdare lever med en konstant sorg. Om hjälpmottagaren är dement är
saknaden och sorgen efter ”den gamla personen” stor. Sofias pappa blev dement redan när
hon var tolv år och det var, och är fortfarande, svårt att acceptera. Hon menar att det är en stor
frustration att aldrig få lära känna sin förälder som vuxen. Sofia har inga minnen av sin pappa
som frisk och hon menar att det hade varit skönt att ”ha lite kvar av honom” i form av
minnen. Sofia berättar att trots att hon har levt med sjukdomen i 10 år så slits hon fortfarande
mellan hopp och förtvivlan:

- …Efter en tid är den människan du älskat helt borta och är ersatt med en helt ny. Man
kan säga att man sörjer en människa som fortfarande lever (video av Persson, Persson &
Wouda).

Skamkänslor är också något som framskymtar i de anhörigas berättelser. Maria berättade inte
ens för sina bästa kompisar att hennes pappa var sjuk. Hon bar på hemligheten i tre år
eftersom hon skämdes för att pappan drabbats av demens. Även Petra sörjer sin ”gamla”
mamma, som blev dement när Petra var barn. Petra fick själv ta ansvaret för sig och sin
mamma mycket tidigt då mamman inte klarade av att hantera vardagen. Det är lätt att som
anhörig drabbas av dåligt samvete för sina känslor gentemot den sjuke. Petra berättar att hon
ibland skäms för sin dementa mamma när de är ute bland folk:

- …Det är det sista man vill. Skäms jag för min mamma? Vilken hemsk människa jag är
(a.a).
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7.3 Upplevelse av stödet från omgivningen

När blir man egentligen anhörigvårdare? Det är inte så enkelt att säga. Många axlar ansvaret
successivt, speciellt gäller detta vid sjukdomar som kommer smygande. Helt plötsligt är man
anhörigvårdare och vet inte vad det innebär. Man funderar inte på vad man kan få för stöd
förrän man känner att man själv inte orkar. Många gånger skäms man lite för sin närstående
som är så hjälplös. Kanske skäms man även för sig själv över att man är i behov av hjälp för
att klara något så privat som sin familj. När det gäller sjukdomar som kommer plötsligt är det
vanligare att samhället träder in i form av biståndshandläggare. Detta eftersom kommunen får
en på fackspråk kallad ”sluss” när någon är färdigbehandlad och sjukhuset anser att individen
bör ha någon form av kommunal insats. Detta innebär att det är kommunens skyldighet att ta
kontakt och ordna med en så kallad vårdplanering där personen i fråga, anhöriga,
biståndshandläggare samt eventuellt andra vårdgivare träffas för att planera för kommande
insatser. De flesta av våra respondenter har kontakt med kommunens socialtjänst sporadiskt
eller återkommande. De visar blandande känslor inför detta.

Att det kan vara viktigt att kombinera olika stödinsatser för att de skall komma de enskilda till
godo visar sig i flera fall. Gustav som tar hand om sin dementa fru upplever det som en
lättnad sedan makan fick hjälp av hemtjänsten på morgonen innan hon åker till dagvården.
Tidigare var han ”precis slut” när det var dags för taxin att hämta Lovisa till dagvården. Att
Lovisa tidigare enbart hade dagvård innebar ingen avlastning för Gustav i egentlig bemärkelse
då han efter de förberedande morgonbestyren, tidigare var alldeles för uttröttad för att kunna
ta vara på den tid då Lovisa vistades på dagvården (Orsholm, 2001).

Det framkommer också i flera fall att samhällets insatser inte alltid stämmer med hur
efterfrågan ser ut. Gustav får ibland hjälp med avlösning av döttrarna så han ska kunna få
möjlighet att gå på föreningsmöte. De flesta föreningar har sina möten förlagda på kvällstid
och då finns ingen avlastning från kommunen att tillgå. Gunvor som är anhörigvårdare åt sin
demente make, hade verkligen sett fram emot att få gå på sitt barnbarnsbarns dop:

- Sporren är väl att man har barn och barnbarn och att man ser hur hela den här oändliga
kedjan fortsätter. Det är väl i det man lever väldigt mycket när man blir gammal, när man
inte själv orkar med så mycket egna aktiviteter, så glädjer man sig väldigt mycket åt
deras, när man följer med med sina studier och när dom gifter sig, och deras barn…(a.a
s.67).

Kommunen kunde inte i detta fall hjälpa till med avlösning eftersom det var på en helg.
Släktingarna kunde inte heller ställa upp då de alla skulle på dopet. Gunvor kände sig
besviken när hon tvingades ställa in:

- Sådana saker är jag ju ledsen över att jag blir berövad, för det är ju sådant som är
positiva upplevelser. Det är ju det man samlar på, på något sätt, för att ha något att…Jag
kan ju inte bara ge utan att få ta in också. Det är hemskt viktigt (a.a s.67).

Att som anhörigvårdare ta emot hjälp och stöd är inte alltid helt problemfritt, utan det kräver
ofta först en viss tid till mental förberedelse. Lovisa har blivit erbjuden korttidsboende av
kommunen, men Gustav har avstyrt det hela då han ännu inte känt sig känslomässigt beredd
(a.a). Att drabbas av skuldkänslor inför att lämna sin hjälpbehövande närstående i annans vård
är vanligt. De flesta har  förmodligen tänkt sig att få bo i sitt hem så länge som möjligt. Ibland
kan det också vara omöjligt att få hjälpmottagaren att acceptera att någon annan än den



23

anhörige tar hand om honom eller henne. Detta bidrar naturligtvis till att det blir ännu svårare
för anhörigvårdaren att känslomässigt acceptera hjälp utifrån.

Stödet från samhället kan sammanfattas i att de flesta önskar flexiblare lösningar. Det som
finns måste bokas i förväg och det gör att man istället för frihet upplever bundenhet. Vi ser
också att det i många fall kan innebära ett problem med att det är så många kontakter att hålla
reda på. Det är inte så lätt att som anhörigvårdare ge uttryck för spontana infall när man först
måste ta kontakt med en massa personer från hemvård, dagvård, färdtjänst, distriktsköterska
och så vidare för att avboka eller omboka hjälp. Det är inte heller så lätt att lämna ifrån sig
ansvaret för sin närstående när kontinuiteten bland omsorgspersonalen inte är den bästa.

Bland annat på grund av ovanstående resonemang så framstår samhällets relativt många
stödinsatser ändå inte alltid som en verklig hjälp för anhörigvårdarna.

7.4 Påverkan på relationen

Det kan många gånger vara svårt att tala om relationer, ändå är det just dessa som är centralt  i
anhörigvården. Har man tidigare haft en bra relation med hjälpmottagaren har man i alla fall
en bra utgångspunkt för de påfrestningar som kan komma när man vårdar en anhörig. En
annan faktor som spelar in är vilken typ av relation det handlar om. Att som förälder ge
omsorg åt sitt barn kan ha en helt annan utgångspunkt än att som barn ge omsorg åt sin
förälder. Att bli anhörigvårdare åt sin livskamrat i en parrelation är också något som ofta kan
påverka känslorna för varandra. Även åldern spelar in då det förmodligen är lättare att som
vuxen axla ett ansvar, än vad det är att tvingas göra detta redan som barn. Kanske handlar det
också om att passa in i den förväntade bilden av hur man tror att livet skall vara i en viss
ålder?

Genom att läsa den självbiografiska upplevelsen av att vårda en anhörig (Edmark, 1996) har
vi fått ta del av Edmarks syn på relationens betydelse. Han vårdade sin hustru Maj in i det
sista när hon drabbades av den svåra sjukdomen ALS som alltid leder till en plågsam död:

- Maj och jag hade en bra relation och trots det blev jag irriterad. Om en relation är dålig
finns det grogrund för svåra fall av psykisk och fysisk misshandel (a.a s.141).

Edmarks ord fortsättningsvis visar också på det komplexa i kärleksförhållandet som kan
uppstå när man vårdar en anhörig:

- I takt med att sjukdomen tog över hennes kropp blev omsorg det sätt jag visade henne min
kärlek (a.a s.135).

Maria säger att det är svårt att som ung inte kunna ha en sådan relation till sin pappa som
jämnåriga kompisar har med sina fäder. Hon menar att han mer är som en lillebror som
behöver ha hjälp med att ”torkas i rumpan” samtidigt som han ändå är hennes pappa. Maria
berättar också att hon förr irriterade sig väldigt mycket på pappans glömska och att hon ofta
blev arg och skällde på honom. Petra säger att hon genomlevde sju fruktansvärda år med sin
dementa mamma innan hon fick sin diagnos. Petra var fruktansvärt irriterad och hon kände sig
helt ensam med sin ilska. Även Kim berättar om svårigheter i relationen med sin dementa
mamma. Han säger att han tidigare ofta var arg och kunde inte förstå varför mamman betedde
sig som hon gjorde:
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- …Jag var ständigt irriterad på min mamma. Jag var väldigt förbannad...(video. Persson,
Persson & Wouda).

Bergh (1997) skriver om Ragnar vars fru drabbades av Alzheimer sjukdom. Ragnar berättar
om sitt lyckliga äktenskap och om hur sjukdomen kom smygande. Till slut kan inte Ragnar
klara sin fru hemma utan hon blir flyttad till en sjukhemsavdelning. Han avböjer att hälsa på
henne med förklaringen att hon är en annan än den kvinna han levt tillsammans med ”Det är
hennes kropp men inuti den är det någon annan ”(a.a s.24-25).

Ännu svårare kan det bli när relationen är relativt ny och man inte har hunnit genomleva och
hantera så många svårigheter tillsammans. Greta och Nils har varit gifta ett tiotal år och har
var sitt äktenskap bakom sig. De bor på en ö där Nils har byggt huset själv och sedan bott där
tillsammans med sin förra fru. När Nils blev sjuk har deras gemensamma intressen försvunnit,
det som de byggt sin relation på. Tidigare var de ute med sin båt samt gjorde långa
promenader, inget av detta klarar Nils nu längre. Greta beskriver på vilket sätt relationen har
blivit sämre:

- Vi blir grälsjuka och lite griniga bägge två. Jag blir så trött på gnäll och tjat om bara
sådant som inte är någonting, tycker jag. /---/. Men han kan ju hålla på en timme och tala
om att har inte har fått sova, och varit uppe och kissat. /---/. (Förut) var han tystlåten,
glad och trevlig och hade humor, den har försvunnit. /--/. Han har förändrats mycket.
Förut hade vi roligt när vi pratade. Man får ta det som det är (Orsholm, 2001, s.33).

Att bli bekräftad och att få lite uppskattning betyder mycket. Att just ömsesidigheten i
relationerna är viktig framkommer i många fall. För att kunna ge är det viktigt att få något
tillbaka. Det är inte bara de stora gesterna som är viktiga utan det kan räcka med det lilla i
vardagen som gör att den anhörige känner sig betydelsefull. Greta som är missnöjd med sin
situation, berättar att Nils bara pratar om sina egna bekymmer och att han aldrig frågar efter
hur hon har det, om hon till exempel har sovit gott (a.a).

Gustav som inte längre kan kommunicera i talet med sin fru på grund av hennes demens, visar
ändå på att han och hustrun fortfarande har en ömsesidighet i sin relation. Han menar att
kroppsspråket nu har blivit allt viktigare i deras kommunikation och  än så länge har de ett
samliv och det betyder mycket för Gustav som oroar sig för att det inte ska fungera länge till
(a.a)

Omsorgen kan resultera i en ännu bättre relation, speciellt om relationen innefattar någon grad
av ömsesidighet. Bara detta att kunna ge omsorg till någon man tycker om kan resultera i en
känsla av tillfredsställelse. Detta får vi höra av Karin som vårdar sin make Bengt. De vistas
numera nästan alltid tillsammans och Bengt visar att han uppskattar Karins omsorg:

- Jag har nog i det här dagliga livet, dygnet runt, så har jag nog aldrig varit så mycket med
Bengt tidigare, som jag är nu. Under hans arbetsliv, alltså, arbetet tog sin tid och
övertiden tog sin tid och allt det där. Så att nu har vi verkligen lärt känna varandra
(Orsholm, 2001 s.53).

Relationen framstår som en stark drivkraft i anhörigvården. En fru som vårdar sin make som
drabbats av stroke pekar på att hon tar det som självklart att hon ska vårda sin make då de
alltid haft en bra relation och alltid hjälpts åt med allting tidigare (Anhörigprojektledarens
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enkät, 2001). Även Karin framhåller betydelsen av sin, även sedan tidigare, goda relation med
Bengt:

- Har man delat på det ena får man dela på det andra. Vi har ju haft så jättemycket roligt
ihop så jag menar, det här är ett annat liv, men det är lika bra på sitt sätt (Orsholm, 2001
s.53).

Vad händer om relationen tidigare varit dålig? Marianne som tagit hand om sin mamma under
många år beskriver hur det kan kännas. Mamman har haft psykiska problem hela livet och
varit aggressiv och labil. Något som förstås har färgat relationen mellan mor och barn.
Marianne berättar om de svåra stunder då hon vårdade sin mor och då speciellt de mer intima
uppgifternas svårigheter ”Tänk dig hur det är att närma sig sin fiende med en tvättlapp i
handen”. Marianne menar att den omsorgshandling som man ger åt någon som man inte har
en bra relation med kan bli som ” en våldtäkt på sig själv” och att man inte mår bra av det
(Orsholm, 2001, s.42).

Vare sig relationen tidigare varit bra eller dålig så är det i alla fall en påfrestning på relationen
att vårda en hjälpbehövande närstående då det kan uppstå många praktiska svårigheter på
grund av den aktuella sjukdomen. Ett problem som ofta dyker upp i anhörigvårdarnas
berättelser är problem med störd nattsömn på grund av exempelvis inkontinens. Detta drar
naturligtvis med sig en trötthet som innebär en extra börda. Hjälpmottagarens funktionshinder
kan också innebära att vardagens arena minskar. Flera upplever att det är svårt att hitta på
saker spontant då mycket planering ofta krävs för att kunna ta sig någonstans. Färdtjänsten
skall bokas, hemvården skall av- eller ombokas och information om framkomlighet med
rullstol måste undersökas.

I de flesta fall framgår tydligt att många är väldigt glada för sin relation med sina barn. Men
att vara beroende av hjälp kan också skapa en rädsla över att vara till besvär för dem man
älskar. En dotter berättar att hennes dementa mamma är mycket glad och tacksam över de
besök som hon får av henne. Samtidigt är mamman väldigt rädd för att vara till belastning:

- Hon vill inte vara till belastning. Då blir hon helt tvär och så säger hon: ”Ta livet av mig,
eller ska jag ta livet av mig själv” och sådana saker (Orsholm, 2001 s.63).

För att denna relation ska fungera så gör dottern mycket arbete i smyg. Exempelvis så sköter
hon godmanskap i hemlighet åt sin mor. För att understryka att modern inte är till något
besvär så visar dottern också henne sin uppskattning genom att ge bort presenter och tala om
för henne att hon är den bästa mamman i (a.a).

Att som anhörigvårdare ta emot hjälp från samhället kan också innebära en belastning på
relationen. Vissa närstående har av olika orsaker ingen insikt i hur arbetsamt det är för den
anhörige att hjälpa dem. Ur berättelserna framkommer kontroverser som visar på denna
oförståelse inför det arbete som partnern lägger ned. Gunvor som vårdar sin make berättar att
hon känner ett stort behov av att få avlösning men att det inte fungerar på grund av makens
ovilja inför detta:

- Han nekar att åka hemifrån, och det här är det väldigt svåra med det, att han vill absolut
bara vara hemma. Han har ju varit på avlastning ett par gånger…men det har varit
fruktansvärda kontroverser innan han har kommit dit, för då har jag varit så nergången
så jag har inte orkat längre (a.a s.44).
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7.5 Upplevelse av bundenhet

Att ständigt känna att man måste ta hänsyn till den man vårdar kan leda till tunga känslor av
bundenhet och det finns risk för att anhörigvårdaren glömmer sina egna behov. En dam som
en gång genom avlastning fick ledigt från det tunga vårdarbetet av sin make uttalade:

- Kan man ha en dag såhär och bara kunna få säga: ”Jag vill göra det, och jag vill titta på
det. Jag vill åka dit.” Jag tyckte det var ofattbart (Orsholm, 2001, s.45).

Att ge omsorg åt hjälpbehövande närstående förbrukar mycket tid och detta bidrar till att
förändra livssituationen även för den som ger hjälpen. Många av dem som vårdas av anhöriga
behöver ständig tillsyn, i alla fall är det så de flesta anhörigvårdare uppfattar det. Att ansvara
för denna ständiga tillsyn kan leda till starka känslor av bundenhet och en av anhörigvårdarna
beskriver det på detta sätt:

- När en människa får demens är det ofta minst en person till som blir handikappad
(Sjöberg red. 2001, s.17).

Att omsorgsgivaren inte alltid väljer sin situation är tydligt. Det är svårt att acceptera att ens
situation håller på att förändras, och att bli bunden av något som man själv inte valt är inte
heller lätt. En respondent  i anhörigprojekledarens enkät (2001), ger ett uttömmande och klart
besked som visar på hur den som vårdar kan uppleva att den egna livssituationen ofrivilligt
förändras:

- En människa som förändras inför ens ögon till oigenkännlighet och som man levt med i 40
år överger man kanske inte, men man väljer inte heller den tillvaron frivilligt /…/ Man vill
inte acceptera att den sjuke förändras (a.a).

Det behöver inte alltid innebära en bundenhet att vårda en hjälpbehövande närstående. Karin
berättar om att hon alltid nuförtiden är tillsammans med sin funktionshindrade make, trots
detta känner hon sig inte bunden.  Karin upplever istället att hon fått nya ”positiva insikter”
som har förändrat hennes syn på livet (Sjöberg red. 2001). Möjligtvis beror detta på att de
trots makens funktionshinder lever ett aktivt liv tillsammans.

Även om man får chans att lämna hjälpmottagaren för att göra saker på egen hand så finns
ändå ofta känslorna av bundenhet med i tankarna. Dessa känslor uttrycker sig genom en
ständig oro. Detta är något som anhörigprojektledarens enkät (2001) visar exempel på, då en
dam med en dement make skriver att det är oroligt att lämna denne ensam då hon menar att
”klarheten” växlar. Hon menar att denna ständiga oro sliter på kroppen och hälsan genom att
hon aldrig kan koppla av. Dessutom menar hon att samtidigt som hon sköter sin make har hon
även övertagit de sysslor som han tidigare skötte (a.a).

Gunilla ger omsorg åt Arne som är funktionshindrad. Hon beskriver bundenheten med dessa
ord:

- Jag måste alltid ha koll på var han är, egentligen. Så när han går ut och går, då vill jag ju
gärna veta vart han går, så att jag ska kunna gå efter om han inte kommer. Du är aldrig
riktigt fri som anhörig till en människa som råkat ut för det här. (Orsholm, 2001, s.35).
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Som tidigare nämnts så hjälper det ibland inte att lämna sin vårdbehövande närstående i fysisk
mening. Ytterligare exempel på att tanken och oron kan upplevas som en känsla av bundenhet
ges av Persson, Persson och Wouda (video). Petra som ensam skött sin dementa mor sedan
tidiga tonår säger nu att hon är tacksam över att ha funnit sin egen gräns för vad hon orkar. Nu
bor mamman på ett boende för dementa och Petra vet att hon har det bra och att personalen
sköter om henne. Samtidigt säger ändå Petra:

- …Jag hoppas att hon inte har långt kvar, för tiden som kommer, kommer bara att bli
värre och värre och värre/…/Hon kan inte ha ett bra liv/…/jag får inget svar/…/ (
Persson, Persson &Wouda).

7.6 Självvärdering (av den egna vården) och kontroll

Hur ser den anhörige på den vård som han /hon ger? Vi har i våra studier sett att ett flertal av
de anhöriga uttrycker att kvalitén på den egna vården är hög. Många gånger upplever
anhörigvårdarna att just deras omsorg är den viktigaste och bästa, och de anser därför att det
är viktigt att deras hjälpmottagare så mycket och så länge som möjligt, ges möjlighet att vistas
hemma. Det framkommer också att det är viktigt att ha kontroll över omsorgen och det kan
försvåras om fler personer blir inblandade i vården. Konsekvensen av detta blir att många
anhöriga i det längsta drar sig för att anlita kommunens hjälp i någon form. En maka till en
man med Parkinson uttrycker det så här:

- Jag tänker ibland på växelvård och dagvård någon dag i veckan men är orolig att det blir
oroligt för min make så jag får det jobbigare hemma istället så går det dag för dag
(Anhörigprojektledarens enkät, 2001).

Även om man som anhörigvårdare inte är så stark och orkar göra så mycket för sin
närstående, så uppfattar man sig ändå ofta som en viktig person i sin närståendes liv. Denna
känslan av att man har glädje av varandra och därigenom höjer vårdkvalitén lyfts fram i vissa
kommentarer:

- Min egen fysiska hälsa är inte den bästa /…/. Samtidigt är jag tacksam över att min syster
finns, då jag är ensamstående och vi trots allt har glädje av varandra
(Anhörigprojektledarens enkät, 2001).

Får man inte uppskattning av hjälpmottagaren kan detta kompenseras av den uppskattning
som ges av professionella. Även familj, släkt och vänner kan visa uppskattning som gör att
anhörigvårdaren själv förstår vikten av den omsorg han eller hon ger och därigenom
uppskattar sin egen förmåga.

I andra fall har den anhörige en egen tillfredsställelse i att se hur hjälpmottagaren mår bättre
av den omsorg som han eller hon ger. Erland vårdar sin dementa fru Charlotta och har genom
kommunen fått bostadsanpassning och hjälpmedel vilket underlättat. Han har även byggt upp
en personlig rehabiliteringplan för Charlotta och berättar själv om de förbättringar han tycker
sig se efter detta:

- Jag tycker det är så viktigt, jag märker ju att hon blir bättre. Hon har fått värmen tillbaka
i benet och känseln. Förut, om du nöp henne aldrig så hårt, så kände hon ingenting. Nu
ömmar hon då (Orsholm, 2001, s.37).
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Trots att Charlotta har mycket hjälp från kommunens hemtjänst upplever Erland sin omsorg
som den allra viktigaste:

- Dom litar ju på mig. Jag måste ju hålla reda på allt, för att det är ju så mycket. Dom är ju
så många, vet du. Det är ju inte en, utan en av dom kanske kommer den ena dagen och
sedan dröjer det fyra, fem veckor innan hon kommer nästa gång, en eller två gånger (a.a
s.37).

För vissa anhörigvårdare kan själva givandet skapa en känsla av tillfredsställelse. Marianne
framstår som mycket nöjd med att ha fått en möjlighet att kunna hjälpa sin pappa efter det att
den tung- och svårskötta mamman flyttat in på ett äldreboende. ”Nu försöker Marianne göra
allt för att pappan ska få ett bra liv på ålderns höst. Hon inser att han har haft en oerhört
slitsam uppgift när han har tagit hand om den psykiskt sjuka mamman i alla år” (Orsholm,
s.41 2001.). Det framgår att Marianne anser sin omsorg om fadern som en mycket viktig
ingrediens för hans välmående (a.a). Även Annelie som ser som sin uppgift att sätta en
guldkant på sin mammas tillvaro, framställs som nöjd med att få ge hjälp ”/…/ innebar
mycket arbete men också ett stort mått av tillfredsställelse/…/” (a.a, s.31).

Arnes hustru är kroniskt sjuk med värk och trötthet. Han berättar att han anser sig ha
utvecklats som människa under åren som anhörigvårdare och har nu upptäckt nya livsvärden:

- Att vårda har två sidor, en ljus och en mörk, förklarar han. Det svåraste är att inte kunna
göra något för min fru när hon har ont. Det näst svåraste är att både hon och jag är
bundna här hemma. /---/. Det ljusa är att få göra vad jag kan för att skapa en god
livskvalitet åt min fru. Att göra något för någon annan, att inte bara tänka på sig själv, det
ger mycket tillbaka. Det är viktigt att ta vare på det som trots allt är positivt (Sjöberg red.
2001, s.23).

Han fortsätter med att beskriva det som är värdefullt för honom.

- Alla människor vill vara behövda /---/ det grundläggande mänskliga behovet att behövas
finns kvar även när man blir gammal och beroende av andra människor. I den situationen
är det lätt att tycka att man inte längre är till nytta och glädje för någon. Då är det viktigt
att omgivningen visar att varje människa har mycket att ge, även när hon själv har det
svårt (a.a s.23).

Att känna att man har kontroll över sin situation är något som är viktigt för de flesta
människor. Kontroll framstår också som en viktig bit i de intervjuades vardag och de flesta
strävar efter att uppnå en viss kontroll i sin vardag. Erland som med hjälp av hemvård sköter
sin fru Charlotta, menar att han måste ha full kontroll över all hjälp. Han menar också att han
på grund av denna kontroll har blivit bättre på att organisera och planera vardagen. Han menar
att han har blivit stärkt som människa av att ta hand om Charlotta (a.a).

Även om man får hjälp av andra så kan det vara svårt att släppa ifrån sig ansvaret och
kontrollen till någon annan. Gunilla är nu sjukskriven på grund av överansträngning. Tidigare
både förvärvsarbetade hon och skötte sin make med hjälp av hemvård. Det blev för mycket
för henne och Gunilla menar att ”hjälpen” från hemvården många gånger istället medförde
merarbete för henne i form av förberedelser och kontroller:
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- …Jag måste ha koll på var han är, egentligen /…/för att jag ska må bra så måste jag ju
veta att han har det bra…” (a.a, s.35,36)

Annelie känner att hon vill ha full kontroll över sin dementa mammas hjälp trots att de inte
bor ihop. Annelie har därför ofta kontakt med hemvården där hon tydliggjort att hon genast
vill bli informerad om det är något speciellt som har hänt. En mobiltelefon har särskilt inköpts
för ändamålet så att Annelie skall kunna vara tillgänglig när som helst för hemvården eller
mamman. Annelie känner att denna extra kontroll ger både henne och mamman extra
trygghet. Kontrollen visar sig även i att Annelie själv förbereder all mat till sin mamma som
hemvården sedan bara har att värma. Skattningen av den egna maten är att den är bättre för
mamman som annars har så dålig matlust.

Att upplevelsen av kontroll är viktig är uppenbar, också för att den anhörige skall orka i
längden. Försvinner kontrollen helt kan det innebära att den anhörige ”knäcker” sig. Marianne
tappade kontrollen över sitt liv då hon skötte sin psykiskt sjuka mamma i hemmet. Marianne
menar att makten låg helt hos hennes mamma. Marianne klarade inte ens att sätta gränsen så
att hon fick sova på nätterna, utan hon låg istället påklädd beredd att hela tiden hjälpa till.
Situationen blev ohållbar och mamman bor nu på ett äldreboende.

För den anhörige kan brist på kontroll upplevas som mycket besvärlig. En sådan sak som att
hemvården varje dag kommer på olika tider kan upplevas som svårt, då detta är något som
den anhörige inte har någon kontroll över. Det kan vara sådana saker som är svåra för en
utomstående att förstå då hemvården är menad som en avlastning. Gustav som vårdar sin
dementa maka menar att det känns outhärdligt och stressigt att bara sitta och vänta på att
hemvården skall komma. Han funderar till och med att avstå denna hjälp på grund av detta
(a.a).

Om man lever tillsammans i ett äktenskap eller som barn och förälder, är det vanligt att man
har delat upp sysslorna mellan sig. Om den ena parten blir sjuk kan den andre tvingas utföra
arbetsuppgifter som han/hon inte är van vid sedan tidigare. Att tvingas ta över den andres
sysslor kan innebära en förlust av kontrollen då helt vanliga vardagssysslor kan föra med sig
svårigheter om man aldrig tidigare har fått chans att lära sig dem. Erland uttrycker att det är
mycket besvärligt med strykningen och han efterfrågar en kurs i ämnet (Orsholm, 2001). Det
kan också vara så att styrkan och tiden för uppgiften i fråga inte riktigt räcker till. Greta sköter
som tidigare hela hushållet. Därtill sköter hon även sin make Nils, som efter ett strokeanfall
inte längre klarar att sköta trädgården samt hugga och bära in ved till stugan. Greta tycker att
det är tungt och efterlyser ”en karl som kom och eldade” (Orsholm, 2001, s.34). Som barn är
det heller inte lätt att tvingas ta över sin förälders roll. Petra vars mamma tidigt drabbades av
demens, berättar att hon som ensam liten flicka fick ta hand om räkningar och diskutera
eventuell vräkning från bostaden med hyresvärden när hennes mamma hade glömt att betala
(a.a).

Åke har skrivit dagbok om livet med sin dementa fru Gullan. Hon har tidigare varit
föreståndare på ett åldersdomshem och han har arbetat som bas på LKAB. De vardagligaste
omvårdnadssysslorna visar sig här bli problematiska när Åke inte riktigt vet hur det hänger
ihop. Åke berättar om när han för första gången måste hjälpa Gullan med på- och avklädning:

- Hur en klänning är sydd vet jag. Jag har klippt åtskilliga mattrasor. Men hur tar man på
sig den? Det finns fyra hål, två för ärmar, ett för huvudet och ett åt sidan. Första
gångerna jag hjälpte Gullan kom huvudet ut åt fel håll. Nu går det bra. Jag trär mina



30

händer genom ärmhålan och håller upp klänningen. Ett annat problem är
inkontinensskydden. Jag märkte att hon inte klarade att få dem på plats. Det var ett
tekniskt problem, så det borde jag kunna lösa./---/Strumpbyxor är också ett problem, man
måste ju köpa nya då och då. Men storlek 40-44, vad säger det, är det tum eller
centimeter? Vad är 20 den, och vad är grenkil? Ska grenkilen sitta fram eller bak? Jag
studerar olika sorter på Konsum, med risk för att tas för transvestit (Sjöberg red. 2001,
s.14).

Upptäckten att man kan sådant som man tidigare inte kunnat, kan också leda till en ökad
uppskattning av den egna förmågan. Vidare kan det bidra till en ökad känsla av kontroll, att
man klarar av sin situation, trots att den känns besvärlig. Erland som sköter sin dementa fru
Charlotta, har inhämtat ny styrka och nya kunskaper. Erland berättar att han nyligen har lärt
sig att laga mat och att han tycker det är roligt (Orsholm 2001).  Petra säger att samtidigt som
hon har haft det svårt, så har det också bidragit till att hon kan ta ansvar och att hon har blivit
bra på att diskutera. Maria som i likhet med Petra ”miste” sin ”friske  förälder” på grund av
faderns demens, anser att hon har vuxit som människa. Maria säger att det faktum att hon nu
nästan har klarat av att ”rida ur stormen” har gjort att hon efter alla svåra stunder, nu är en
starkare människa (Persson, Persson & Wouda).

8. Reflektion och analys

Uppsatsens resultatrubriker hänger enligt vår mening, nära ihop med varandra. Vi väljer
därför att inte analysera varje rubrik för sig, utan försöker istället fokusera på helheten i
samtliga delar.

Efter denna studie är vår första reflektion att anhörigvårdarna i de flesta fall ger en fantastisk
och oersättlig omsorg. De utför i många fall ett tungt och slitsamt arbete med rent praktiska
sysslor, där vissa har hjälp från hemvården och där andra inte har någon hjälp alls. Vi har
också sett att anhörigvårdarna utför ett stort känslomässigt och uppoffrande arbete som är så
gott som omöjligt att helt ersätta med någon hjälp från samhället, bland annat beroende på
kärlek och relationer, gemensamma minnen och unik personkännedom.

Att vara anhörigvårdare har visat sig innebära en risk att slungas mellan ett helt spektrum av
känslor där allt ifrån glädje och tillfredsställelse till skam och maktlöshet ryms. Vid en första
anblick är det lätt att tycka synd om anhörigvårdarna. Många bär med sig en ständig oro och
mår både psykiskt och fysiskt dåligt, dessutom är många också besvikna över att livet inte
blev som de hade tänkt sig. Men det faktum att vi i vår studie också hittat relativt mycket
intervjumaterial som pekar på känslor av just tillfredsställelse och glädje bland
anhörigvårdarna, gör att bilden blir mer positiv. Men vad är det då som gör att vissa är mer
nöjda än andra. Och varför orkar vissa längre än andra?

Den som upplever bundenhet som något negativt uttrycker det som att de ständigt oroar sig
för den de vårdar. Man oroar sig för framtiden och är osäker på sin egen roll i det hela. Det
kan beskrivas som en stressituation. Vi väljer att koppla detta till individens brist på kontroll
över sin situation.

Omsorgen som ges av de anhöriga i vår uppsats utsträcks över hela dygnet. Motevasel
(Eliasson red. 1996) lyfter fram tre ”idealtypiska” omsorgsformer varav kontinuerlig omsorg
är den kategori som våra respondenter hör till. Kriterierna på detta är att den som utför
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omsorg ständigt är närvarande, inte i fysisk mening utan i psykisk. Man tänker ständigt på
hjälpmottagaren och oroar sig för denne. Motevasel betecknar denna kontinuerliga omsorg
som omsorgsmoraliskt handlande och menar att detta kan ses som ”urtypen” till informell
omsorg inom familj och släkt.

Aronsson (2001) menar att upplevelser av att ha möjlighet att själv påverka och ha kontroll
över situationer det vill säga att det subjektiva handlingsutrymmet sammanfaller med det
objektiva handlingsutrymmet, leder till minskade stressituationer. Med nedanstående figurer
vill författaren tydliggöra olika sätt som individen kan uppfatta sitt eget handlingsutrymme
på:

Objektivt Subjektivt
Handlingsutrymme Handlingsutrymme

Objektivt Subjektivt
Handlingsutrymme Handlingsutrymme

Objektivt Subjektivt
Handlingsutrymme Handlingsutrymme

Fig. 1 Objektivt och subjektivt handlingsutrymme (Aronsson & Berglind red, 2001, s.72, från
Hacker & Matern, 1980).

Den översta bilden visar att handlingsutrymmet som man själv uppfattar det, bara delvis
existerar. Den visar att individens upplevda handlingsutrymme till stora delar är en felaktig
bild, men att det också samtidigt finns ett handlingsutrymme som den enskilde inte vet
existerar. Om vi översätter detta till vårt arbete kan man säga, att det handlingsutrymme som
anhörigvårdaren själv upplever att hon/han har, kanske inte stämmer med verkligheten.
Kanske vet man inte så mycket som man själv tror, och kanske finns det massor av bra hjälp
att finna som man ännu inte har någon kunskap om. Vi menar att det spelar stor roll hur man
från omvärlden och då framförallt de professionella inom vårdorganisationerna betraktar de
anhöriga som vårdar. Från Socialstyrelsens (2001) beskrivning av olika modeller kan man här
plocka in den första modellen där anhörigvårdaren ses som en resurs och man anser att det är
en angelägenhet och ansvar för familjen att vårda sin hjälpbehövande närstående. I denna
modell kan man skönja en underlåtenhet att stödja den som vårdar vilket kan bidra till att det
finns ett handlingsutrymme som anhörigvårdaren inte vet om.

Av vår studie framgår att Greta som vårdar sin funktionshindrade make Nils, har en felaktig
bild av handlingsutrymmet. Hon tror att det enda man kan få hjälp med av kommunen är
städning, och att om man blir sämre tvingas man flytta in till fastlandet (Orsholm, 2001).
Även Gustav som vårdar sin dementa fru Lovisa, hade tills helt nyligen en helt felaktig bild av
handlingsutrymmet. Han trodde att all hemtjänst numera var nedlagd på grund av alla de
nedskärningar som gjorts inom den offentliga sektorn (a.a).



32

Bild nummer två visar att det upplevda handlingsutrymmet är mycket större än det som
verkligen existerar. Här överskattar individen sin egen förmåga att handskas med situationen.
Den subjektiva delen av handlingsutrymmet, som egentligen är falskt, symboliserar den
kontroll  man tror sig ha över situationen. Här kan den anhörige uppleva att förmågan att ta
hand om sin anhöriga utan inblandning av andra, är det allra mest elementära. Troligtvis har
här den enskilde inställningar som: ”Det är bara jag som kan ta hand om detta”. ”Bara jag
orkar så ordnar allt sig”. I detta fall finns en risk att ansvarsbegreppet övergår i makt. Det är
även troligt att man här inte är speciellt intresserad eller öppen för förslag från omvärlden.
Från Socialstyrelsens rapport (2001) där olika modeller lyfts fram om hur man inom
vårdorganisationer vanligen betraktar anhöriga menar vi att den andra modellen kan passa in
här. Denna modell grundas på antaganden att anhöriga vill och har resurser till att vara
hjälpgivare. Faran här kan vara att man inte uppmärksammar konflikter som kan uppstå. Man
ser inte heller när det upplevda ansvaret glider över i makt eller när anhörigvårdaren inte
längre orkar.

Av våra respondenter visade ingen tydligt upp denna modell i sina uttalanden. Vi kan dock av
vissa berättelser tolka in spår av strävan efter denna kontroll som man tror har livsviktig
betydelse för den man vårdar. Exempelvis kan man i Annelies berättelse om hur hon
förbereder maten åt sin mamma dra slutsatsen att hon upplever det som att hennes mat gör att
mamman äter bättre. Sant eller inte, vem vet? Anhörigvårdaren anser i alla fall att den givna
omsorgshandlingen har mycket positiva konsekvenser och upplever då själv en säkerhet vilket
bidrar till ökad kompetens. Faran i att uppleva ett större subjektivt handlingsutrymme än det
objektiva är att anhörigvårdaren ”bränner ut sig” i strävan efter att kontrollera något som
kanske är okontrollerbart. Individen ställer i denna modell så höga krav på sig själv i form av
ökat ansvar och ansträngningar att detta kan leda till stress och ångest.

Den sista bilden kan exempelvis visa på en situation där en anhörig ”kan uträtta mer än vad
han/hon själv tror”. Det vill säga det objektiva handlingsutrymmet är mycket större än det
upplevda subjektiva handlingsutrymmet. Den anhörige kan exempelvis uppleva sig som
hjälplös och känna otillfredsställelse över sin situation. Aronsson (2001) menar att denna
situation i många fall leder till psykiska och somatiska besvär. Ofta befinner sig den som
ansvarar för en tung vårdsituation, i denna figur, i synnerhet om man tror att den inte kommer
att förbättras. Man upplever en oändlig hopplöshet då man ser att den man vårdar försämras
och man inte tror sig kunna göra något. Maktlöshet är ett ord som symboliserar detta. Från
Socialstyrelsens (2001) beskrivning av olika modeller av hur man inom vårdorganisationer
vanligen betraktar anhöriga kan vi i den sista modellen plocka in denna figur. Där kan man
skönja en negligering av de anhörigas betydelse vilket kan medföra att det subjektiva
handlingsutrymmet upplevs som litet.

Ragnar (Bergh, 1997) som efter ett lyckligt äktenskap till slut lämnade sin fru på en
sjukhemsavdelning för att aldrig mer hälsa på henne, får representera de anhörigvårdare som
hamnar i denna situation.

Aronsson (2001) menar att man inte får uppfatta skillnaderna mellan objektivt och subjektivt
handlingsutrymme i modellerna ovan som något beständigt. Han påpekar att individen genom
att handla ständigt förändrar förhållandena. Individen kan hela tiden genom ökade kunskaper
utvidga handlingsutrymmet. Ett bra exempel på detta är Erland som sköter sin dementa fru
Charlotta som i takt med hennes framskridande sjukdom inhämtat nya kunskaper för
handling. Exempelvis har han själv upprättat en rehabiliteringsplan som han ser ger utdelning.
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Erland har nu även valt att ta hand om matlagning, städ, strykning och inköp eftersom han vill
göra det. Att Erland ”håller reda på allt” också när det gäller hemvårdens insatser, visar på att
han påtagit sig rollen som samordnare för Charlottas vård.

Andershed (1998) lyfter i sin doktorsavhandling fram vikten av att den anhörige, av
sjukvårdspersonal ges möjlighet att bli delaktig i sin närståendes vård. Om personalen bortser
från betydelsen av den sjukes relationer och de anhörigas kunskaper om personen i fråga,
riskerar anhörigvårdaren att förlora tron på sin egen del i sammanhanget, och helt lämna över
ansvaret till de professionella vårdarna. Kanske kände sig Ragnar överflödig när den utbildade
personalen tog över vården av hans fru. Kanske nedvärderade han därför själv, vikten av sin
kärlek till hustrun och betydelsen av deras gemensamma minnen. En av modellerna från
Socialstyrelsen (2001) utgår från att man tonar ner de anhörigas betydelse och därigenom
försöker skapa ett oberoende mellan anhöriga och hjälpmottagare.

Bundenheten som anhörigvårdarna upplever behöver dock inte alltid betyda brist på glädje
och tillfredsställelse. En faktor som framkommer som otillfredsställande bland våra
respondenter tycks vara upplevelsen av att omgivningen inte stöttar eller ställer upp. Den
anhörige upplever i många fall även att omgivningen ”ser ner” på den som är sjuk. Något som
kan framkalla olustkänslor hos den anhörige. Denna känsla kan begränsa det subjektiva
handlingsutrymmet.

Vi menar att idealbilden när det gäller handlingsutrymmet, måste vara när de subjektiva och
de objektiva cirklarna sammanfaller till en. Det skulle med andra ord innebära att den enskilde
har helt klart för sig vad som gäller och att han/hon har kunskap om såväl sina skyldigheter
som sina rättigheter. För att kunna uppnå detta tillstånd så är det enligt vår mening, mycket
viktigt att anhörigvårdaren får tillgång till information om vad för slags hjälp det finns att
tillgå. För att handlingsutrymmet skall kunna bli helt komplett behövs också en möjlighet att
påverka. Twigg och Atkins synsätt (Socialstyrelsen, 2001) där empowermentbegreppet lyfts
fram menar vi sammanfaller med idealbilden av hur de subjektiva och objektiva cirklarna
flyter in i varandra.

När det gäller det ekonomiska stödet till anhörigvårdarna är inställningen till det tudelat.
Mossberg Sand (2000) menar att det ifrån samhällets sida finns gott om föreställningar om
vad den anhörige skall göra för sin närstående, utan att det ska behöva föras in några pengar i
relationen. I resultatdelen såg vi ändå hur betydelsefull den ekonomiska ersättningen kunde
vara för den enskilde. I ett exempel skildrades hur kränkt anhörigvårdaren kände sig över att
ha fått en sänkning av det ekonomiska vårdbidrag som kommunen betalade. Vi menar att det i
en sådan situation kan vara viktigt att känna stödet från andra som befinner sig i samma
situation. Om anhörigvårdaren hade varit medlem i en anhöriggrupp så hade man tillsammans
kanske kunnat göra något för att ändra på beslutet. Om inte så hade det troligtvis ändå varit
skönt att kunna prata om sitt problem med de övriga. För att eventuellt upptäcka att det hela
handlade inte bara om mig, utan det var ett problem som hörde hemma i ett större
sammanhang. Vi menar att anhörigvårdaren helt enkelt genom att ha deltagit i en
anhöriggrupp, kunde ha ökat sitt handlingsutrymme.

Att en kärleksfull relation framstår som en stark kraft inom anhörigvården, menar vi är
tydligt. Vi har sett flera exempel på hur den anhörige gör allt för sin närstående, och samtidigt
bevakar dennes rättigheter med ”näbbar och klor”. Även om vården tär på den egna orken så
tackar man många gånger ändå nej till stöd ifrån samhället. Detta bland annat på grund av att
stödet inte uppfyller de krav som anhörigvårdaren ställer för sin närståendes del, eller för att
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man inte känner sig ”känslomässigt beredd”. Andershed (1998) tar i sin doktorsavhandling
upp kärleksbegreppet och menar där att kärlek står nära omsorg. Andershed som grundar sina
tankar på Eriksson och Fromms teorier om kärlek och omsorg, menar att kärlek i likhet med
omsorg, innefattas av ansvar och respekt samt en önskan om att ”göra livet lättare” för andra.
När Fromm (1994) sätter kärleken ”som en bejakning av andra” främst, menar han också att
detta är ett steg mot ökat självförtroende.

Vi tycker oss ha sett exempel på ”Fromms kärlek” bland våra respondenter och anser att detta
i förlängningen även kan leda till ett ökat handlingsutrymme. Vi har upptäckt att i de fall där
anhörigvårdaren drivs av en innerlig önskan om att ”bejaka den andre” så finns också en kraft
att handla och detta bidrar till ökat självförtroende. Karin, vars man Bengt efter en svår olycka
blev förlamad från midjan och nedåt, har genom sin kärleksfulla vård, lyckats få kraft att
ordna, som hon själv säger ”omöjliga saker”, bara för att Bengt, trots sitt funktionshinder,
skall få uppleva sådant som han tidigare tyckte om att göra.

I en av våra respondenters liv har inte kärleken funnits till den som hon ändå gav omsorg.
Marianne som försökte ge omsorg åt sin psykiskt sjuka mamma, ger många signaler på att
relationen mellan mor och dotter varit allt annat än kärleksfull. Den omsorg hon trots allt ännu
försöker ge sin mor grundar sig kanske på pliktkänslor. Sett ur ett genusperspektiv kan man
här tänka sig att sociala förväntningar ligger bakom handlandet då omgivningen ofta tar för
givet att en dotter ska ställa upp för sin sjuka mor. Informell vård har enligt tradition hört till
privatlivet, och då speciellt till kvinnornas ansvarsområde (Mossberg Sand, 2001).

Gun-Britt Trydegård (2000) ställer i sin doktorsavhandling bland annat frågan om varför
antalet platser på äldreboenden i Sverige, inte har ökat i den takt som andelen äldre över 80 år,
har ökat. Trots att statistiken talar för att det är då hjälpbehoven ökar. Samtidigt skriver
Trydegård att kvinnor i vårt land idag, förvärvsarbetar i allt högre grad jämfört med de flesta
andra länder. Detta bidrar till att det råder brist på döttrar och svärdöttrar som samhället kan
förlita sig på. Vi menar att många kvinnor befinner sig i en svår sits då de tvingas att
kombinera förvärvsarbete med informell omsorg. Vår respondent Gunilla berättar att hon har
varit sjukskriven en längre tid på grund av att hon ”gick in i väggen”. Hon menar att det blev
för mycket för henne att både förvärvsarbeta och sköta om sin make. Hon känner att hon
måste vara hemma hos sin make, samtidigt som hon också längtar till sin arbetsplats (Orsholm
2001).

Mossberg Sand (2001) pekar även på att många anhöriga ser sin omsorg om sin närstående
som en omvänd hjälp, det vill säga att man nu hjälper den person som man själv en gång fått
hjälp av. Mariannes mamma verkar aldrig ha hjälpt sin dotter och enligt vår bedömning, finns
det inget i relationen mor och dotter som gör att Marianne ska känna denna ”betalningsskuld”.
Däremot framkommer starka ”återbetalningskänslor” inför fadern, som enligt Marianne i alla
år har ställt upp och tagit hand om modern. Detta framstår i våra ögon som en mycket stark
faktor som påverkat Marianne att ställa upp för sin mor.

I vår studie har det även framkommit att anhörigvårdaren kan känna skuldkänslor för sin
anhörige. Petra skämdes för sin dementa mamma och Sofia skämdes för sin pappa som också
var dement. Kanske skämdes även Marianne för sin mamma? Marianne beskriver henne som
besvärlig och elak, och kanske ville Marianne inte att utomstående skulle få insikt om hur
modern betedde sig, och bad därför inte om hjälp? Handlingsutrymmet var litet hos denna
dotter och hennes möjligheter att tidigare själv välja, tolkas av oss som små. Att mamman till
slut hamnade på ett sjukhem kan familjen ”tacka” Mariannes son för. Det var till slut han som
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insåg att situationen var ohållbar för Marianne, och det var också han som tog tag i det hela.
Marianne hade själv ingen kraft att handla och uppger också att hon kände att hon inte hade
någon riktig kontroll. Aronsson (2001) beskriver också hur brist på kontroll kan begränsa
individens handlingsutrymme.

9. Diskussion

Syftet med vår studie var i första hand att försöka få en större insikt om hur det kan upplevas
att ge omsorg åt sin närstående. Avsikten var att få ta del av några anhörigas tankar då det
gällde såväl negativa som positiva upplevelser.

Vår valda metod blev till slut litteraturstudier. Vi hade inga problem att hitta information och
vi fokuserade våra frågor på sex utvalda källor: Boken Men hur mår du själv? (Sjöberg,
2001), arbetsrapporten Anhörigskapets variationer. Åtta berättelser från hjälpgivare i olika
miljöer (Orsholm, 2001), videofilm av Persson, Persson & Wouda, självbiografin Min Maj.
Att vårda den man älskar. (Edmark, 1996), del ur Bergs bok Anhörigvård (1997)  samt en
enkät från en kommun i västsverige som ligger inom ramen för Anhörig 300-projektet (se
metodavsnitt).

Som grund för vårt arbete använde vi oss av några centrala frågeställningar som fokuserade
på anhörigvårdarens tankar, önskemål, förväntningar inför sin situation. Frågor som hur den
anhörige ser på kvalitén av den egna vården samt förändringar i hans/hennes vardag var också
i centrum.

Som vi i denna studie uppfattar anhörigvårdarnas situation  kan den bestå av lika många olika
upplevelser som det finns anhöriga. Vi menar att en utomstående aldrig helt kan mäta dennes
upplevelse av exempelvis; glädje och tillfredsställelse, -otillfredsställelse, -stöd från
omgivningen, -påverkan på relationen, -bundenhet, -självvärdering och kontroll. Det är endast
den anhörige själv som genom samtal kan belysa hur hans/hennes situation ser ut. Vi anser att
uppsatsen har gett oss värdefulla svar på våra frågeställningar, och att vi tack vare studierna
har fått med oss ytterligare kunskap, som kan vara fruktbar när vi i framtiden möter anhöriga i
olika situationer. Samtidigt vill vi även framföra att de reflektioner och analyser vi gjort i
denna studie helt är våra egna. Vi gör inga anspråk på att detta är den existerande sanningen
utan förespråkar istället betydelsen av osäkerhet. Vi menar att osäkerhet är betydelsefullt ur
den aspekten att den öppnar vägen för flera förklaringsmodeller till varför en person har
handlat på ett visst sätt.

Efter att ha tagit del av våra respondenters upplevelser tycker vi oss se att det ofta är svåra
frågor som de anhöriga har att brottas med. Att ställas inför det faktum att man kanske inom
en snar framtid, riskerar att mista sin anhörige, är sådant som kan rubba fotfästet för de flesta.
Flera författare uttrycker samtidigt att vi i dagens samhälle, generellt inte har så stora
kunskaper om livets slut, och att det mesta runt omkring oss, istället fokuserar på ungdom och
hälsa. Med anledning av detta säger också Qvarnström (1993) att när dagens människor till
slut möter döden, så präglas mötet av ångest och rädsla. Att det är svårt att generalisera
framgår dock genom exempelvis en av ungdomarna från videon (Persson, Persson & Wouda)
som uttrycker att hon ser fram emot döden som hon ser som en slags räddare för sin mamma.
Kanske kan det även vara så att just samhällets fokusering på ungdom och hälsa bidrar till att
man inte värdesätter ett liv som inte är autonomt. Det som ändå framgått av vår studie är att
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det är viktigt att anhörigvårdarna ges möjlighet att vädra dessa känslor, både negativa och
positiva. För om de tas upp i ljuset så kan de också bidra till eftertanke och därefter även leda
till en eventuell positiv förändring.

Mycket i anhörigvårdarens vardag handlar om känslor och relationer och det är frågor som
enligt vår mening inte lyfts speciellt mycket, (under till exempel en behovsbedömning). Oftast
är det rent praktiska saker som samhället har att erbjuda, som avlastning, matdistribution,
läggning eller handling. Under vårt arbetes gång framträder mer och mer denna hjälp från
hemvården som alltför detaljstyrd. Individen måste passas in i systemet, snarare än att
systemet anpassas efter individen. Samtidigt ser vi hos anhörigvårdarna ett behov av att få
”prata av sig sina bekymmer”, gärna då hos en professionell samhällsarbetare som är
ordentligt insatt i problematiken. Vi menar även att döden, efter en 50-årig sejour på
sjukhusen, åter är på väg att återvända till hemmen. Andershed (1998) pekar på detta fenomen
i sin avhandling och visar på hur vårdtiderna på sjukhusen blir allt kortare. Sjukhusen kan när
behov uppstår, erbjuda samtal med kurator eller sjukhuspräst. Oss veterligt finns inte denna
möjlighet i organiserad form inom kommunerna. Kanske vore det något att satsa på?

Vi har i vårt resultat kommit att fokusera en hel del på Aronsson (2001) handlingsutrymme.
Detta på grund av att det alltmer har framträtt som en sådan viktig faktor i den enskildes liv.
Samtidigt är vi förespråkare för empowermentidén som syftar till att individen själv skall
uppnå kraften att skaffa sig de verktyg som behövs för att hon/han skall fixa sin vardag. En
annan viktig fråga är hur vi egentligen ser på de anhöriga. I en av socialstyrelsens rapporter
beskrivs olika sätt som de anhöriga vanligtvis betraktas på och det framgår att det finns brister
i dessa modeller. En modell som enligt vår tolkning är mer passande är Twigg och Atkins
(Socialstyrelsen, 2001) synsätt som innebär att de anhöriga måste ses i ett vidare perspektiv.
De propagerar även för empowerment och vi menar att en stor del av problematiken runt
handlingsutrymmet kan skingras med hjälp av detta. Genom att ge information och stöd till
anhörigvårdarna, samt att låta deras kunskaper och behov påverka samhällets utbud av stöd,
så menar vi att en positiv kunskapsspiral kan bildas. Denna kan leda till ett ömsesidigt utbyte
mellan olika kompetenser och samtidigt bidra till empowerment för anhörigvårdarna. Deras
kunskaper kan hjälpa till att rätt resurser sätts in där behoven är som störst. Anhörigvårdarnas
handlingsutrymme växer och därmed också valmöjligheterna.

Vad gäller könsbundenhet och omsorg så skulle kanske många feminister anse, att de kvinnor
som utför det oavlönade omsorgsarbetet är offer i ett förtryckarsamhälle. Vi har förståelse för
att kvinnor ”känner trycket” (vi är ju själva kvinnor), men värderingar som funnits med sedan
mycket lång tid vänder man inte på en dag. Det är inte alls länge sedan vi hade yrkesgruppen
hemsamariter, och dessa värvades bland hemmafruar som då gick ut i någon annans hem och
utförde de sysslor som de själva utfört i sitt eget hem. De timmar de fick lön för var ofta
mycket färre än det verkliga arbetet de utförde. Man måste här notera att det endast var
kvinnor som tillhörde denna yrkesgrupp. Winqvist (1999) menar att skillnaden mellan män
och kvinnor, när det gäller omsorg ur ett psykologiskt perspektiv, kan förklaras med att
omvårdnad utgör en viktig del av kvinnornas identitet. Ur ett socialpsykologiskt perspektiv
däremot kan man se på skillnaderna i socialisation och rollinlärning vad gäller kvinnor och
män. Vi tycker oss dock ha sett att det har skett en förändring där omsorgsarbetet inte längre
är så könsbundet. I vårt källmaterial framkommer att det nu inte är ovanligt att även män ger
omsorg. Detta är också något som vi i våra yrkesroller har upplevt.
Inom familjen finns ofta en kärlek och naturlig ansvarskänsla som gör att medlemmarna vill
ställa upp för varandra då någon är beroende av hjälp. Finns inte denna goda relation eller om
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familj eller släkt helt saknas så är det samhällets ansvar att träda in och erbjuda hjälp. Det kan
också vara så att man som anhörig av olika anledningar inte har någon möjlighet att hjälpa till
Den vård som utförs i hemmet av anhöriga kan därför både ses som det privata och samhällets
ansvar. När en person har drabbats av en sjukdom eller funktionshinder så är det samhällets
ansvar att träda in och erbjuda de resurser som är nödvändiga för att ett så normalt liv som
möjligt skall kunna förverkligas. Detta ansvar finns också lagstadgat i Socialtjänstlagen.

Om den stora insats som anhörigvårdarna utför skall fortsätta att fungera menar vi att det är
viktigt att det råder en god balans mellan det ansvar som samhället skall dela med de
anhöriga. För att detta ska kunna ske anser vi att samhället måste träda in och ta en större del
av sitt ansvar, detta då vi sett flera tendenser till att ansvaret idag i alltför hög utsträckning
läggs på de anhöriga. Vi menar inte att samhället helt skall ta över, utan istället genom mer
individuella lösningar stötta anhörigvårdaren med ekonomisk, praktisk och känslomässig
hjälp.

Idag finns redan i vissa fall ett ekonomiskt stöd i form av exempelvis anhöriganställning samt
mindre bidrag som är tänkta som en uppmuntran för den anhörige. Detta varierar dock och
stor skillnader kan ses vad gäller olika kommuner. Dessutom är tröskeln för att få ekonomiskt
stöd från kommunen för det mesta hög. I vårt resultat kan vi se att om bidraget är för litet eller
om det dras ned, kan det snarare ses som en skymf. Resultatet kan bli att man inte känner att
det man gör blir något värt.

Ett annat problem som vi ser när det gäller den enskildes handlingsutrymme är också de snäva
insatser av hjälp som ofta erbjuds av samhället. Exempelvis får inte växelvård bara bli en
förvaring utan måste också innebära något positivt för den hjälpbehövande att se fram emot.
Annars är risken stor att de anhörigvårdare som anlitar detta stöd drabbas av dåligt samvete.

En av de viktigaste punkterna i vårt resultat menar vi är det faktum att den hjälp som
samhället erbjuder, inte alltid upplevs som hjälp av anhörigvårdarna. Vi har vidare sett att det
finns många omständigheter som påverkar detta fenomen. Att vara anhörigvårdare är ofta en
sådan komplex situation att det omöjliggör några universallösningar som kan fungera för alla.
Vi menar ändå att en central del som ligger i samhällets ansvar, är att hjälpa till och stötta för
att på så sätt öka anhörigvårdarnas handlingsutrymme. Den krassa verkligheten säger oss
dessutom att vi måste ta vara på denna grupp av människor för att vi överhuvudtaget skall
klara av den framtida vården av en allt äldre befolkning. Svårigheter att skaffa personal är en
annan sida av myntet som även det är en viktig faktor. Vården lockar inte många med sina
låga löner och obekväma arbetstider. Att vårda sin närstående lockar dock med andra
kvaliteér och drivs ofta av sådant som kärlek och relationer. Anhörigvårdarna är helt enkelt
väldigt viktiga och värdefulla för hela samhället, både i nuläget och inte minst i framtiden. Vi
menar därför att det är av allra största vikt att underlätta och göra situationen så bra som
möjligt för dessa personer så att de orkar, att på ett gott sätt axla sitt ansvar.

Om vi väljer att luta oss tillbaka och inte göra något åt situationen, så är det ändå svårt att
blunda för de två frågor som Ann-Britt Mossberg Sand ställer i en artikel i Göteborgsposten
(2002) :

- Kan anhöriga ta ett större ansvar än de redan gör?

- Har Sverige gett upp idealen om att omsorgen om hjälpbehövande ska garanteras av det
offentliga?
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10. Avslutning

När blir man anhörigvårdare? Genom projektet ”Anhörig 300” var det tänkt att en
kartläggning av anhörigvårdarna skulle ske i de deltagande kommunerna. Vi har genom
utvärderingar förstått att det inte varit så lätt att få fram en klar lista över anhörigvårdarna.
Projektledarna har tagit många till hjälp men har ändå inte nått fram till alla. Detta kanske
beror på att många av dom som vårdar sina närstående inte vet att de räknas till kategorin. I
deras vardagsverklighet finns inte detta begrepp. Många lever ihop med sin sjuka närstående
och tänker inte på att de faktiskt utför ett omsorgsarbete och många gånger har man glidit in i
rollen utan att reflektera. Föräldrar som vårdar sina barn ser det som ett allmänt föräldraansvar
mer än anhörigvård och barn som ger omsorg åt sina föräldrar kanske inte tror att det ”räknas”
om de inte bor ihop med hjälpmottagaren. Kanske är det så att man många gånger
underskattar sig själv och anser att det man gör inte betyder något?

Att vårda någon närstående kan för den enskilde individen innebära allt ifrån känslor av
utmattning till att växa som människa. Varför upplevelsen är så olika beror på en mängd
faktorer som vi som personal inte alltid kan göra något åt. Kunskapen om vad en anhörig kan
hysa för känslor är ändå viktig för att bättre kunna förstå denna grupp av människor. Vilka
åtgärder kan ifrån samhällets sida underlätta för anhörigvårdarna? Kanske är det allra
viktigaste insatsen helt enkelt att se till att dessa människor blir hörda och sedda och därmed
bekräftade. Att sedan låta dessa nya kunskaper bidra till ett ökat handlingsutrymme för
anhörigvårdarna ser vi som en nödvändighet inför framtiden för att man som anhörig skall
orka att axla ansvaret.

Till sist vill vi lyfta fram att vi anser det viktigt att poängtera att det inte finns någon familj
som utan det minsta bekymmer klarar av att utöva tyngre omsorg. Troligtvis är det en
pendling mellan känslor av pessimism och optimism. Förhoppningsvis kan man med stöttning
erhålla ökade känslor av optimism.
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