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Sammanfattning    

 

Antalet anhörigvårdare i Sverige är många. För att de anhöriga ska orka vårda sina 

närstående 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan behöver det finnas ett stöd. De 

anhörigstöd som finns varierar från kommun till kommun. Ett anhörigstöd som har 

utarbetats för att underlätta insatsbehovet är COAT- Carers Outcome Agreement Tool 

som syftar till att kartlägga anhörigas behov, planera och följa upp anhörigstöd. COAT 

har en grund i partnerskapsmodellen och i modellen ses den anhörige som experten på 

situationen runt den närstående. De studier som är gjorda med anhöriga har mycket 

positiva resultat. Det är få studier gjorda utifrån personalperspektivet därför avsåg vi att 

undersöka deras individuella erfarenheter utav att använda COAT. Tio stycken 

kvalitativa intervjuer med personal är utförda i studien och analyserades med hjälp av 

en innehållsanalys. Fem kategorier trädde fram i analysen och presenteras i resultatet. I 

kategorierna beskriver vi det som personalen berättat i intervjuerna. Personalen är 

uteslutande positiva till instrumentet och de anser att det bör användas i större 

utsträckning. Diskussionen är formad utifrån våra forskningsfrågor och diskuteras med 

stöd av tidigare forskning. Vi diskuterar olika begrepp och relaterar dem ur personalens 

synvinkel gentemot den anhörige och dennes familj.  

 

 

 

 

Nyckelord: Anhörigstöd, COAT, vårdpersonal, family care support, partnership, 

caregiving, practitioners, carer  assesssment.  
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INLEDNING 

I utbildningen till distriktssköterska vid Högskolan i Borås ingår det att skriva en 

magisteruppsats. Olika ämnen presenterades som projekt. Ämnet anhörigstöd väckte 

vårt intresse. Området har visat sig vara större än vi visste och viktigare än vi anat vilket 

har gjort ämnet ännu mer intressant.  

 

BAKGRUND 

I bakgrunden beskriver vi underlaget till anhörigstöd i Sverige som via forskningsarbete 

lett fram till COAT, Carers Outcome Agreement Tool. Ett instrument och en modell för 

att kartlägga anhörigas behov, planera och följa upp stöd till anhöriga. 

 

Allmänt 

Hemma hos en sjuk människa finns ofta en eller flera anhöriga som påverkas på olika 

sätt. För att dessa anhöriga skall orka vårda behövs olika former av stöd. 

Anhörigstödjare har funnits i alla tider. Från det att barnen har varit försörjningspliktiga, 

till det att lagen (SoL 2001:453) fick ett tillägg 2009 som säger att Socialnämnden är 

skyldig att stödja anhöriga (Larsen, 2009). 

 

I Sverige är nästan var fjärde person över 55 år anhörigvårdare. Det innebär i siffror 

cirka 650 000 personer i landet (Szebehely, 2006). För att klargöra begreppen kommer 

författarna i fortsättningen att använda oss av anhörigvårdare respektive närstående. 

Med anhörigvårdare avser författarna en person som ger vård och omsorg.  Den som 

mottar vård, hjälp eller stöd benämns som närstående (Larsen, 2009). Szebehely (2006) 

har bearbetat undersökningen av levnadsvanor, ULF 2002-2003 där hon delar upp 

anhörigvårdare i tre grupper.  

 

Uppdelningen är gjord utifrån hur stor insats den anhörige gav till den närstående i tid 

samt var insatsen utförs.  
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 Grupp anhörigvårdare - Hjälper den närstående regelbundet under veckan. Lika 

i fördelningen make/maka. Totalt i Sverige 83000 personer eller 3 %. 

 Grupp omsorgsgivare - Hjälper en nära vän, släkting eller granne regelbundet i 

deras hem. Det är 166 000 personer eller 6 %, oftast kvinnor. 

 Grupp hjälparna - Hjälper någon utanför det egna hemmet en gång per vecka 

eller mer sällan. Fördelning män/kvinnor är lika. Totalt 415 000 eller 15 %. 

 

Att se sig själv som anhörigvårdare varierar på grund av att många ser vårdandet som en 

naturlig del av livet, att stödja sin närstående. Konsekvens av vårdandet kan vara svårt 

att se för den enskilde anhörige. Det initiala behovet förändras med sjukdomens förlopp 

och ökar oftast med tiden (Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, 2010). 

 

För att den anhörige skall förstå sin situation krävs det hjälp att medvetandegöra det 

egna behovet av stöd. För anhörigvårdare finns det olika stöd att få via kommunen. De 

direkta stöden som kan ges, är stöd av anhörigkonsulent, ombud samt samordnare. Det 

kan vara anhöriggrupper, undervisning, stödsamtal och ”må-bra-aktiviteter”. Dessa stöd 

kräver inget beslut av biståndshandläggare och är oftast fria från kostnad. Indirekta stöd 

kräver beslut via bistånd och kan vara plats på korttidsboende, dagverksamhet samt 

hemtjänst. Indirekta stöd har en förutbestämd taxa, som idag är reglerat med en 

maxtaxa. Biståndshandläggarna stödjer sig på Socialtjänstlagen (2001:453). Olika 

kommuner erbjuder olika slags stöd som vanligtvis går att hitta på kommunernas 

hemsidor (Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, 2010).  

 

Olika former av anhörigstöd 

I Sveriges kommuner erbjuds det olika stöd till anhörigvårdare. Vad kommunerna 

erbjuder ser mycket olika ut, här beskrivs olika former av stöd. 

 

 Anhöriganställning - innebär att den anhörige blir anställd av kommunen då inte 

hemtjänsten kan tillgodose det särskilda behovet som föreligger hos vårdtagaren. 

Detta beviljas av biståndshandläggare. Anställningen finns i olika former i olika 

kommuner. 
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 Anhörigbidrag/hemvårdsbidrag/omvårdnadsbidrag - är ett bidrag som ges till 

anhörigvårdaren med syftet att stimulera och ge uppskattning. Dock erbjuds 

detta inte i alla kommuner. Beslut om bidraget tas av biståndshandläggare.  

 Anhörigcentral - en träffpunkt för personer i samma situation. På många 

anhörigcentraler finns vård- och omsorgspersonal närvarande samt volontärer 

som stöd för den anhörige.  

 Anhöriggrupp - är en självhjälpsgrupp med eller utan ledare, ofta i regi av ideell 

organisation. 

 Avlastning i hemmet - en avlösare som kommer till hemmet för en stunds 

avlastning. 

 Korttidsboende - ett tillfälligt boende för den närstående, sker det regelbundet 

beslutas det av biståndshandläggare. 

 Dagverksamhet - är en daglig verksamhet som den närstående kan åka till en 

eller flera dagar i veckan. Beslut tas av biståndshandläggare. 

 Stödsamtal - antingen ett samtal mellan två personer eller ett samtal där en 

stödplan utvecklas. Vissa kommuner använder COAT-underlaget för 

stödsamtalet (Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, 2010). 

 

Ett viktigt synsätt är att se anhörigvårdaren som ”experten” då de har skaffat sig 

kunskap om sin närståendes behov (Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, 2010). Den 

forskning som är gjord på anhörigvårdare, har mest varit inriktad på de negativa 

konsekvenserna för dessa (McKee et al., 2003; Kristensson Ekwall & Rahm Hallberg, 

2007). Nyare forskning tittar på hur anhörigvårdare känner tillfredställelse med att 

vårda, där tittar forskarna också på svårigheter samt olika coping strategier (Kristensson 

Ekwall & Rahm Hallberg, 2007). I en studie från 2001 beskriver forskaren i sin slutsats 

att för att kunna ge en hög kvalitativ omsorg till sin närstående krävs det ett partnerskap 

med vård- och omsorgspersonalen (Lundh, 2001). 

 

För att kunna utvärdera anhörigvårdarnas behov av stöd och vilken kvalitet det är på 

stödet gav EU ett uppdrag att sammanställa ett instrument.  Data insamlades från fem 

länder och med olika metoder skapades och utvärderades ett index, COPE index (Carers 

of Older People in Europe). Skillnaderna länderna emellan var inte så stora. Det som 
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framkom var att kvaliteten på stödet skiljde sig åt (McKee et al., 2003). Vidare 

utvärdering av indexet har visat på värdet av det. En kontinuitet påverkade positivt både 

tillfredställelsen med vårdandet och med kvaliteten på stödet, även den negativa 

inverkan blev mindre (Balducci, 2008). 

 

Partnerskapmodellen 

Anhörigas Riksförbund (2010) skriver att stödet till anhörigvårdare ska utvecklas ur 

partnerskap. Fokus skall läggas på den anhöriges unika behov, erfarenhet samt kunskap 

om sin egen situation. Utifrån denna kunskap skapas ett partnerskap som fungerar 

mellan anhörigvårdare och personalen men även i samhället, organisationer och företag.  

För att få ett fungerande anhörigstöd krävs att inblandade parter möts på samma nivå, 

tar hänsyn till varandras speciella kunskaper och utifrån detta arbeta fram breda 

lösningar. Viktigt är också att anhöriga blir inbjudna till möten med likasinnade och att 

deras roll i alla sammanhang värderas (Anhörigas Riksförbund 2010). 

 

Partnerskapsmodellen bygger på att anhörigvårdaren är expert i sin vårdsituation genom 

de färdigheter och den tysta kunskap som denne utvecklar över tid. Den kompetens som 

anhörigvårdaren sitter inne med kommer egentligen från en känsla och som de lärt in 

genom ”försök och misslyckande” i sitt arbete som anhörigvårdare. Personalens uppgift 

är att stötta anhörigvårdaren så denne blir expert på kort tid och undviker misstag som 

kan dra ut på tiden. Det är också av största vikt att personalen kommer med råd som kan 

leda till att tid sparas så att stress och oro undviks (Brown, Nolan & Davies, 2001 

refererad, i Hansson & Magnusson, 2008).  

 

Enligt Schumacher (1998, refererad i Hansson & Magnusson, 2008) är personalen 

viktig inom många områden. Genom en utbildande stödfunktion av anhörigvårdarna i 

hantering av symtom och åtgärder som förhindrar skador, att se problem i tid och fatta 

beslut samt förhandla med vård och omsorgssystemen. Detta genom att hjälpa 

anhörigvårdarna så att de kan ge en god vård och omsorg. Nolan, Davies & Grant 

(2003a, refererad i Hansson & Magnusson, 2008) påpekar betydelsen av att 

anhörigvårdarens kunskaper ligger som en grund för vårdandet och att personalen utgår 

från den. Det är också viktigt att fokus läggs på ”varandet” och inte bara ”görandet” i 
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vården. Berg-Weger, Rubio & Tess (2001, refererad i Hansson & Magnusson 2008) 

menar att medverka till att öka vårdandets positiva delar är personalens grundläggande 

uppdrag, vilket leder till att gemenskapen mellan anhörigvårdaren och närstående stärks. 

Resultatet blir att anhörigvårdarna kan koncentrera sig på sina egna kvalitéer och får 

därmed större insikt i hur denne hanterar situationen. 

 

COAT – Carers Outcome Agreement Tool 

Verktyget COAT har tagit många år att forma, med utgångspunkt ur modellen 

”anhörigvårdare som expert”. Grundsynen i modellen är att vårdaren och 

vårdpersonalen arbetar som experter sida vid sida då deras kunskaper kompletterar 

varandra (Hanson, Magnusson & Nolan, 2008). COAT-verktyget baseras på ett arbete 

tillsammans med anhörigvårdaren, syftet är att skapa ett individuellt stöd 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Hanson et al. (2008) beskriver hur de fyra områdena har arbetats fram av Nicholas. 

Nicholas presenterar områdena som bra livskvalitet för den närstående, bra livskvalitet 

för den anhörige, rätt stöd i vårdanderollen och behovsprövad hjälp med god kvalitet 

(Nicholas, 2003). Den initiala versionen ledde fram till ett frågeformulär med fyra 

områden, ett för varje av ovanstående områden, bakgrundsdata samt en handlings- och 

uppföljningsplan (Hanson et al. 2008).  

 

Utveckling av COAT 

COAT frågeformulären utvecklades under 2003 och 2004 som ett samverkansprojekt 

mellan ÄldreVäst Sjuhärad och Universitetet i Sheffield. Projektet finansierades av 

Socialstyrelsen och ÄldreVäst Sjuhärad (numera FoU Sjuhärad Välfärd) 

(Socialstyrelsen, 2005). COAT-formuläret består av följande fyra områden som alla 

innehåller olika påståenden som de anhöriga tar ställning till. Anhöriga tar ställning till 

om dessa påståenden är mycket viktiga, viktiga, mindre viktiga eller inte relevanta för 

dem. Påståendena utgör sedan grunden för samtalet och den stödplan som upprättas. 

Nedan presenteras de fyra områdena och exempel på frågeställningar: 
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 Hjälpa dig att vårda 

 Att få mer information om min anhörigas/närståendes sjukdom och 

behandling 

 Att få hjälp att tala öppet med någon annan om hur jag upplever min 

vårdsituation 

 Att få mer hjälp med att lära mig de färdigheter jag behöver för att vårda   

 Göra livet bättre för dig 

 För mig att ha mer tid för mig själv 

 För mig att kunna ha god nattsömn 

 Göra livet bättre för din närstående 

 För min närstående att få stimulans och utmaningar 

 För min närstående att vara fri från smärta och obehag 

 Få hjälp och stöd med god kvalitet 

 Att de som ger hjälp bemöter mig med värdighet och respekt 

 Att hjälpen vi får, passar in i våra rutiner och vårt sätt att göra saker och 

ting (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Som struktur för stödplanen används följande områden: 

 Vilken typ av hjälp och stöd som behövs 

 Vad som är målet med hjälpen och stödet och hur man vet om det fungerar 

 När och av vem som hjälpen och stödet skall ges 

 När hjälpen skall följas upp och överenskommelse om fortsatt hjälp och stöd 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Införandet och användandet i Sverige  

Under 2006 till 2008 infördes och testades COAT-frågeformuläret och stödplanen i tre 

kommuner Borås, Jönköping och Härnösand.  Forskningen finansierades av de 

medverkande kommunerna, deras respektive länsstyrelser och ÄldreVäst Sjuhärad 

(numera FoU Sjuhärad Välfärd). 

 

Utnyttjandegraden av anhörigstödet var före projektet mycket låg och förklarades av att 

de olika stöden var okända för dem det berörde. I två av kommunerna testades modellen 
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i halva kommunerna. Hälften av kommundelarna/stadsdelarna var med i projektet och 

resterande fungerade som kontrollgrupp. Syftet med modellen var att öka kvaliteten på 

det stöd som kommunen erbjöd anhörigvårdare, därmed öka den dagliga livskvaliteten 

hos anhörigvårdarna och dem de vårdade. Det fanns också mer specifika syften som att 

kunna erbjuda ett mer flexibelt stöd till anhörigvårdaren. Projektgruppen ville införa 

och utvärdera användningen av partnerskapsmodellen samt COAT instrumentet. Under 

2006 genomfördes utbildning, handledning samt att projektgruppen skapade ett nätverk. 

De uppföljande samtalen visade på områden som anhörigvårdarna önskade få stöd i 

(Magnusson, Hansson, Walkhamre & Larsson- Skoglund, 2009b).  

 

Områdena som de önskade få stöd i är information, hjälp att tala öppet, att få mer 

hjälpinsatser samt att göra livet bättre för den närstående och den anhörige.  En viktig 

del kom upp i alla uppföljande samtalen, att kvaliteten på bemötandet av den anhörige 

och den närstående var mycket viktig. Att bli bemött med värdighet och respekt, denna 

känsla ökade bara med tiden (Magnusson et al., 2009b). 

 

Under 2009 beslutade verksamhetscheferna i samtliga tre medverkande kommunerna att 

COAT-samtalet skulle införas som reguljär del i anhörigstödet. Denna förändring 

skapade en möjlighet till ökad användning av COAT. Tre kommuner ingick i projektet 

och därefter har COAT-verktyget implementerats i flera kommuner i Sverige. Forskning 

kring COAT pågår också i England och Kanada (Magnusson et al., 2009b). 

 

Personalens introduktion av COAT 

Under januari 2006 träffades de personal som skulle ingå i projektet. Tanken med 

träffen var att introducera COAT och dess filosofi utifrån partnerskapsmodellen. 

Projektdeltagarna skulle forma ett nätverk och utbyta förväntningar på projektet under 

utbildningsdagarna. Deltagarna presenterades för instrumentet och hur de skulle gå 

tillväga vid den praktiska användningen. Erfarenheter om hur de olika kommunernas 

anhörigstöd fungerar utbytes i grupper, där också fördelar och svårigheter ventilerades. 

För att kunna hantera instrumentet utfördes rollspel under utbildningsdagarna. Under 

projekt tiden bedrevs kontinuerlig handledning från projektgruppen, där deltagarna 

kunde reflektera sina erfarenheter med COAT arbetet (Magnusson et al., 2009b). 
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Utvärdering på COAT 

Tio anhöriga valdes ut och fick delta i en uppföljning, av dessa tio hade bara tre mött 

samma personal vid alla tre COAT samtalen. Det upplevdes olika, men de anhöriga 

skaffade sig ”favoriter” utifrån hur väl de blev förstådda. Utvärderingen som utfördes 

2008 jämfördes med utvärderingen 2006 och resulterade i en positiv ökning på många 

områden. Det gjordes också en jämförelse mellan de som inte erhållit COAT samtal och 

de som fått. De som fått COAT samtal var mer positiva till den hjälp och det stöd som 

erbjudits. Personalen som varit med och jobbat med projektet från början, upplevde att 

det som varit svårt var att få tiden att räcka till. Vissa fick efter ett tag avsatt tid för 

COAT samtalen, en dag i veckan. Dock var det inte flexibelt då det var svårt att få till 

en och samma veckodag för samtalen (Magnusson et al., 2009b). 

 

Av projektet uppstod det olika sidoeffekter då personalen som utförde samtalen blev en 

form av kontakt person, vilket innebar ett ökat krav att vara nåbar. Projektet gav en stor 

insikt hos personalen om betydelsen av samtal och kontakt med personalen. Största 

hindret för genomförandet av COAT, var bristen på resurser och personalens attityd 

samt partnerskapsmodellen som inte var fullt implementerad i kommunen. Sista hindret 

var att personalen inte fått avsatt tid för samtalen, vilket innebar att prioritering fick 

göras och någon annan arbetsuppgift fick stryka på foten (Magnusson et al., 2009b). 

 

Resultat från utvärderingen av COAT 

Uppföljningen inom projektet visade att majoriteten var positivt inställda till COAT och 

det arbetssätt som användes. Ett personligt besök där situationen kartlagdes var 

uppskattat. Flera anhöriga kände att de kommit in i systemet, därmed kunde de få 

information om, hur och vad de kunde få hjälp med. Det framkom att de anhöriga kände 

att de fick ett mer konkret stöd efter COAT samtalen. De som deltog i utvärderingen av 

COAT upplevde det positivt och de framhöll tre områden: Trygghet, att bli sedd samt 

att få samtala om sin situation (Magnusson et al., 2009b).  
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PROBLEMFORMULERING 

Sedan några år har ett planeringsstöd för anhöriga med hjälp av COAT implementerats 

olika kommuners regi. En uppföljning genom intervjuer har utförts av de anhörigas 

upplevelser av att använda COAT- instrumentet. Personalens erfarenheter har kartlagts 

genom fokusgruppsintervjuer. Dock finns inte någon individuell utvärdering av hur 

personalen upplever den praktiska användningen hos de anhöriga. Vi har för avsikt att 

undersöka personalens erfarenheter av att använda COAT i sitt arbete, och därmed 

skapa ny kunskap utifrån dessa erfarenheter.  

 

De forskningsfrågor som väckt vårt intresse är: 

 Vad är det mest positiva med att använda COAT? 

 Finns det några speciella utmaningar i processen av COAT?  

 Har införandet av COAT gett dig andra erfarenheter som personal?   

 Är det något som kan påverka framgången med att lyckas i sitt COAT arbete? 

 Är partnerskapsmodellen implementerad, är den anhörige experten? 

 Hjälper COAT att utveckla ömsesidiga relationer med anhöriga? 

 

SYFTE 

Syftet är att undersöka vad vård- och omsorgspersonalen inom kommunal vård, har för 

erfarenheter av användningen av COAT för anhöriga till äldre som bor hemma i eget 

boende. 

 

METOD 

Datainsamling 

Datainsamling har skett genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Denna metod 

ger en stor möjlighet för deltagarna att berätta om sina upplevelser utifrån fasta 

frågeområden. Inklusionskriteriet i studien var minst ett års erfarenhet av att ha använt 

COAT samt att deltagarna skulle ha varit verksamma inom vård och omsorg. 

Intervjuerna var semistrukturerade samt spelades in på band och transkriberades 
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fortlöpande med deltagarnas medgivande. Via COAT nätverket skapades kontakt med 

tio personer som frivilligt deltog i vår intervjustudie. Med COAT nätverket avser 

författarna de personer som ingått i det tidigare beskrivna projektet för att införa COAT. 

En lista på personer som arbetar med COAT lämnades till författarna från 

projektledaren, med målet att inkludera tio deltagare. Om ett bortfall skull uppstå skulle 

nästa person på listan kontaktas, tills målet med tio deltagare var uppnått.  

 

Författarna skickade e-mail till de personer som planerades att ingå i intervjuerna. I e-

mailet bifogades ett brev som förklarade syftet med studien (bilaga 1). De tillfrågade 

svarade på e-mailet och bokade en tid som passade dem. Några dagar före intervjun 

kontaktades deltagarna igen och datum samt tid för intervjun bekräftades. Deltagarna i 

studien intervjuades på sin arbetsplats eller via telefon. Åtta intervjuer skedde på 

deltagarens arbetsplats och två stycken via telefon. Längden på intervjun varierade 

mellan 23 och 45 minuter. I samband med intervjun gjordes en kort kartläggning om 

deltagarnas demografiska bakgrund, för att fastställa deras utbildning och erfarenhet 

(bilaga 2). Intervjupersonerna var åtta kvinnor samt två män i åldern 33-61 år och hade 

minst ett och ett halvt års erfarenhet av COAT. Samtliga deltagare innehar alla en 

vårdutbildning i botten. Yrkeskategorierna varierade hos dem som deltog, en 

arbetsterapeut, en sjuksköterska och åtta stycken undersköterskor. Urvalet är 

representativt då yrkeskategorierna varierar bland dem som arbetar med COAT. 

 

De forskningsfrågor som väckt vårt intresse, låg till grund för den intervjuguide som 

skapades (bilaga 3). Intervjuserien startades med att författarna gjorde varsin 

provintervju. En reflektion gjordes efter varje intervju och ledde till att frågorna bytte 

ordning samt att tre frågor lades till. De frågor som bytte plats var att beskriva ett riktigt 

bra samtal samt att reflektera på COAT som helhet. Efter provintervju ett insåg 

författarna att samtliga forskningsfrågorna inte kunde besvaras och tre frågor lades till i 

ämnena, att se den anhörige som experten, den ömsesidiga relationen och behov av 

avslutningssamtal. Den första provintervjun kompletterades med två av de tillkomna 

frågorna via telefon. Därefter kunde båda provintervjuerna ingå i analysen.  

 



 11 

Val av metod 

Metoden som valdes för analys var innehållsanalys. Det är en metod som utvecklades 

för att kunna analysera stora material, initialt var det den kvantitativa disciplinen som 

utnyttjade analysmetoden, men har blivit allt vanligare inom den kvalitativa 

forskningen.  Inom den kvalitativa disciplinen har metoden används till att tolka 

textmaterial från till exempel dagböcker, transkriberade intervjuer och 

observationsstudier. Metoden fokuserar på tolkning av texter och är användbar inom 

olika vetenskaper, bland annat vårdvetenskap. Ansatsen kan vara deduktiv eller 

induktiv. Vilket innebär att vid deduktiv ansats finns en förutbestämd mall och vid 

induktiv ansats tar forskaren sig an texten förutsättningslöst.  Enligt Lundman & 

Hällgren Graneheim som ingår i Granskär & Höglund-Nielsen (2008) kan flera 

tolkningar göras utav materialet och giltigheten kvarstår trots att de skiljer sig åt. Hela 

eller delar av analysen kan utföras gemensamt vid flera författare. Den gemensamma 

tolkningen ger utrymme för olika reflektioner (Lundman & Hällgren Graneheim ingår i 

Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

 

Naturliga domäner kan ses utifrån en intervjuguides frågeområden utan att texten tolkas. 

Analysprocessen innebär att texten bryts ned till meningsbärande enheter där forskaren 

avser att se likheter och skillnader i texten. De meningsbärande enheterna kondenseras 

så att det väsentliga i enheten framträder. Enheterna abstraheras vilket innebär att 

innebörden får en högre logisk nivå. De meningsbärande enheterna kodas och flera 

koder med gemensamt innehåll bildar en kategori. När kategorierna benämns skall de 

kunna besvara på frågan ”Vad” och genom att binda samman flera kategorier bildas ett 

tema som skall svara på frågan ”Hur” och kan aldrig vara ett objekt eller en sak. Temat 

kan utgöras av olika kategoriers mening genom tolkning av dessa (Lundman & Hällgren 

Graneheim ingår i Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  

 

Dataanalys  

Analysen startades med att det utskrivna materialet läses förutsättningslöst utav båda 

författarna ett flertal gånger. Varje intervju sammanfattades och ett sammanhang 

framträdde i varje text. Texten analyserades av båda författarna tillsammans, fråga för 
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fråga (domän) och meningsbärande enheter plockades ut. De meningsbärande 

enheterna, färgkodades i områden som handlade om likartade ämnen alternativ 

olikheter. Snart framträdde områden över domänerna och kodningen flyttades ihop. 

Kodningen tolkades (abstraherades) och representativa koder lyftes fram. Utifrån denna 

tolkning växte underkategorier fram och kategorier synliggjordes tydligt i materialet. 

Underkategorierna benämndes utifrån det innehåll som lyfts fram. Kategorierna 

benämndes med ett ord som var representativt med utgång från underkategorierna 

(tabell 1). 

 

Etiska övervägande 

Vid alla studier som inkluderar människor bör ett etiskt övervägande tas. Att ha ett bra 

etiskt förhållningssätt är viktigt för att bibehålla forskningens trovärdighet. I denna 

studie som innefattar intervjuer av vård- och omsorgspersonal, har författarna haft ett 

beaktande av det etiska tänkandet arbetet igenom, för att inte mista sin tillförlitlighet i 

resultatet. Deltagarna fick muntlig och skriftlig information angående studiens innehåll 

och syfte samt att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Samtycke skedde vid 

intervjutillfället och bekräftades på inspelningen. Intervjumaterialet avidentifierades och 

behandlades med sekretess (Vetenskapsrådet, 2002).  
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RESULTAT 

 Resultatet från studien presenteras i fem kategorier, 18 underkategorier och 

redovisningen sker i löpande text samt i tabell (tabell 1). 

 

Tabell 1 kategorier och underkategorier 

  Kategorier  Underkategorier 

 Instrumentet   Personalens upplevelse av introduktionen 

   Personalens upplevelse av att använda instrumentet  

   Personalens upplevelse av frågorna 

   

 Familjen   Att känna av situationen hos familjen 

   Att ha förståelse för familjen 

   Att som personal känna sig behövd av familjen 

   Att få familjens tillit 

   

 Innehåll   Kartlägga den anhöriges behov 

   Fokus och vända fokus 

   Att se den anhörige som experten 

   Förbättring av den ömsesidiga relationen 

   

 Samtalet   Förutsättning för att lyckas med sitt samtal 

   Grund för ett lyckat samtal 

   Att inte lyckas med sitt samtal 

   Ett bra avslut 

   

 Förändring   Utmaningar 

   Andra erfarenheter 

   Ändrat arbetssätt 
 

 

Instrumentet 

Denna kategori handlar om personalens upplevelse av att förstå instrumentet, frågorna 

och att använda sig av materialet vid COAT samtalen. 

 

Personalens upplevelse vid introduktionen 

Personalen upplevde lite varierande svårighetsgrad till en början och att det tog tid att 

komma in i materialet. Samtalen spretade innan personalen fann en röd tråd i 
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frågeformuläret, initialt var det framförallt svårt att ställa frågorna och ta till sig svaren. 

Flertalet uppger att materialet är fantastiskt: ”Det är viktigt att vara bekväm med 

instrumentet tycker jag. Det tog rätt många gånger,…. jaa” (P7). Utbildningen som har 

getts i COAT upplevs ge en djupare förståelse för anhörigas behov samt gav en bra 

grund för att komma in i processen. Dessutom ledde det till ett konkret instrument att 

använda sig av.  

 

Personalens upplevelse av att använda instrumentet 

Efter en inkörningsperiod där personalen kommit underfund med hur instrumentet skall 

användas, ses en stor möjlighet till att ha ett bra samlat samtal. Det ger en struktur i 

samtalet att följa och denna använder sig personalen av på olika sätt idag. Instrumentet 

ger en bra överblick på vad anhöriga har för behov av olika hjälpinsatser och vilka de 

är: ”Och vi använder det här instrumentet på lite olika sätt idag, inte bara rätt av att vi 

sitter och läser av frågorna utan man använder dom i tänket ibland” (P8). En av 

intervjupersonerna uppgav att under projekttiden kände personalen att frågorna var 

”krångliga” så deras grupp gjorde ett försökt till att skapa ett eget frågeformulär. Då 

projektet skulle utvärderas insåg de att den ordinarie frågeställningen var rätt och riktig. 

Andra intervjupersoner upplevde att frågorna är ganska stela och abstrakta framförallt 

för de äldre. Vid COAT-samtalet gäller det att översätta frågorna så de blir begripliga: 

”frågorna är pedagogiska lagda men det är också abstrakta upplevs utav våra äldre det 

gäller för mig att översätta den här frågan”(P9).  Intervjupersonerna ansåg att 

frågeformuläret var naturligt och proffsigt utformat. Det är ett bra upplägg och borde 

användas utav fler.  En av de intervjuade påtalade att det vore önskvärt om instrumentet 

kunde utvecklas till att användas i en bärbar dator, där stödplan och underlag kan 

presenteras direkt.  

 

Personalens upplevelser av frågorna 

Materialet uppfattas stort men de intervjuade upplevde att tänket i frågeställningen 

genomsyrar alla samtal även där COAT-samtal inte genomförs. En genomgång av 

frågorna i sin personalgrupp är bra för att se hur, var och en använder sig av 

frågeformuläret. Själva samtalet kräver mycket energi för att det skall bli ett bra resultat 
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av det: ”Det tar väldigt mycke [sic] energi av en själv kan jag säga, man e rätt trött när man 

eh har gjort en COAT” (P4).  

 

Frågornas utformning gör att den anhörige öppnar sig och det upplevs viktigt att det är 

en och samma person som den anhörige får samtala med. Trots att frågorna upplevs bra 

uppkommer nästan alltid andra frågor som inte finns med i frågeformuläret. 

Genomgående upplever personalen att frågorna ger de anhöriga tid och tålamod. 

Anhöriga får någon som enbart lyssnar på just denne: ”Det, det är det här viktiga att det 

eh nån som har lyssnat på dom” (P2). Genom att någon har lyssnat och ställt 

strukturerade frågor förhindras problemen att bli för stora.  

 

Familjen 

Innehållet i denna kategori handlar om personalens syn på att lära känna familjen, få en 

förståelse för familjen och vinna deras tillit samt personalens känsla av att vara behövd.  

 

Att känna av situationen hos familjen 

För att lägga en bra grund till en relation bör i möjligaste mån personalen förbereda sig 

genom att ta reda på lite om situationen runt familjen. Vid första mötet bör personalen 

känna av stämningen hos den anhörige, utifrån det göra en bedömning om det är 

lämpligt att ta fram COAT-instrumentet. Ibland kan det vara svårt att nå familjen men 

rätt som det är så hittas rätt strategi: ”och rätt som det är kommer man rätt nyckel i 

låset och då händer nånting.....jag får prova lite andra nycklar än dom jag haft” (P8). 

Många gånger upplever personalen att det är mer lämpligt att avvakta med samtalet till 

ett senare tillfälle. Ett par intervjupersoner påpekade vikten av att som personal känna 

av om den anhörige är redo för ett COAT-samtal men att jag som personal inte är rätt 

person. I deras grupp lämnades ärendet över till en annan kollega: ”Ossa [sic] har man 

gett den andra personen eller den tredje personen chans, för just personkemin har ju 

funkat bättre så” (P3). Några av intervjupersonerna berättade att de gärna delade med 

sig från sin egen erfarenhet, denna delning av upplevelsen gav de anhöriga en spegling 

av situationen. Dessa personer kände att det var rätt att bjuda på sig, men inte ”sälja” 
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sig helt: ”då alltså man känner att man blir speglad hos någon annan, någon annan 

förstår vad jag säger” (P8). 

 

Att ha förståelse för familjen 

Att delta i ett COAT-samtal är frivilligt, vilket innebär att personalen måste ha en 

djupare förståelse för hur en anhörig uppfattar sin situation. Att som personal 

genomföra ett samtal på den anhöriges villkor och kunna närma sig den anhörige på 

rätt sätt.  Några av intervjupersonerna uttryckte att få på sig den anhöriges glasögon 

och se familjen, därigenom få empati för deras situation. Utförandet av ett COAT-

samtal handlar om så mycket mer än att bara ställa frågorna: 

 

Det här med att utföra en COAT handlar mycket mer än bara om att rada upp 

och läsa dom här frågorna. Utan det handlar om att lära känna familjen och 

kanske inte ta och göra COAT första besöket du har med familjen. Utan försöka 

och att dom ska verkligen känna förtroendet (P9) 

 

Varje familj är unik och kräver ett unikt närmande och därför har intervjupersonerna 

olika strategier för de olika familjerna.  

 

Att som personal känna sig behövd av familjen 

Personalen känner att helhetsbilden med COAT är positiv. De upplever att de gör ett 

unikt och ett viktigt arbete samt har en upplevelse att de är behövda. Jobbet med 

anhöriga kräver en positiv inställning till människor och det gör att arbetet med 

anhöriga blir intressant. Det är en belöning för personalen men mest en belöning för de 

anhöriga, att de blir hjälpta helt enkelt. Arbetet med COAT har bidragit till en förändrad 

syn på anhöriga i stort: ”… jag ser med helt andra ögon och kan nog säga att jag har 

bytt perspektiv alltså...” (P2). Personalen upplever få negativa reaktioner på COAT-

samtalet: 

 

Däremot kan det vara så att jag vill inte ha kontakt mera, jag är nöjd med 

dehära[sic]. Så kan det ju bli, det är inte alla som vill ha mycket regelbunden 

kontakt sen kanske. Eller så säger de att jag hör av mig om det är någontingen. 
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Så jag kan inte känna att någon har sagt att det här var värdelöst, meningslöst 

nehe, det kan jag inte säga (P7) 

 

Att få familjens tillit 

Personalen kommer som en vanlig person som sitter ner och har ett samtal enbart för 

den anhörige. Som personal måste denne vilja lyssna och ha en förståelse för deras 

situation. En viktig del i att få den anhöriges tillit är att det är samma person som 

kommer hem till denne varje gång: ”... alla människor som man träffar under resans 

gång. Någon som hon alltid kunde prata med, som var samma person. Det säger hon 

var värt så mycket” (P7). Att vinna den anhöriges tillit görs genom att de blir 

synliggjorda och någon som lyssnar på dem. Personalen upplever att de får förtroenden 

från de anhöriga som de inte ger till vem som helst:  

 

det brukar också faktiskt bli jättebra man får ett förtroende för varandra, de ser 

att vi inte är så farliga. Vi kommer som en vanlig medmänniska och sitter och 

har ett samtal och vill lyssna på dom, har en förståelse för deras situation (P6) 

 

Personalen har hög tillgänglighet vilket gör att de anhöriga känner att de kan ringa när 

som helst. Genom tillgängligheten och resultatet av samtalen, gör att den anhörige 

känner sig trygg i sin vardag. Tryggheten gör att de anhöriga vänder sig till COAT-

personalen i första hand istället för att belasta biståndshandläggarna. Ett annat sätt är vid 

första samtalet då det kan vara stelt och den anhörige kan uppleva det tungt och jobbigt 

att gå genom materialet är att erbjuda ett samtal enbart eller dela upp samtalet: 

 

 ....alltid lite stelt i början, det är alltid som ahha du kommer med en sån bunta 

papper suck jaja åh då brukar jag säga de de e vi kan avbryta när som helst åh vi 

behöver inte ens göra det om du inte vill, vi kan bara träffas  (P5) 

 

Innehåll 

Kategorin ”innehåll” beskriver vad det är den anhörige har för behov och om den 

ömsesidiga relationen förbättras med hjälp av COAT. Var fokus ligger under samtalet 

samt om den anhörige ses som experten. 
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Kartlägga den anhöriges behov 

COAT-instrumentet beskriver svart på vitt vilka den anhöriges behov är och frågorna 

får dem att känna att personalen är där för dem och bara dem. Personalens erfarenhet är 

att de har tid att sitta ner och lyssna på den anhörige vilket gör att denne upplever 

samtalet mycket positivt på grund av att personalen har tid. Tidsbristen upplevs tydligt i 

andra personalgrupper: ”... men jag kunde lyssna och vi kunde prata och jag kunde 

komma med råd och ger information och så. Och ger personen i fråga väldigt mycket 

tid” (P1).  Flera av personalen trycker på att det viktiga är att ”bara” lyssna och vara 

närvarande. Klimatet i samhället tillåter inte att saker och ting får ta tid. COAT-

samtalen bidrar till att den anhörige reflekterar över sin situation och får en möjlighet att 

bolla detta med personalen. Stödplanen som samtalen leder till är ingen lösning, men 

ger den anhörige ett verktyg att komma vidare. Det som är överenskommet i stödplanen 

är viktigt att följa upp för personalen, det är grunden för att inge ett bra förtroende. Som 

personal har denne stort ansvar att påtala att den anhörige aldrig besvärar då detta ibland 

kan framkomma. 

 

Fokus och vända fokus 

Samtliga personal menar på att fokusen vid samtalen till en början alltid ligger på den 

närstående. Denna fokusering kan ses som naturlig, då det är den närståendes sjukdom 

som är problemet. Samtalet runt den närstående kan ses som en process i sorg: 

 

dom kanske har behov av att göra, att få göra och jag låter dom få göra detta 

men inte hela samtalet. Utan sen gäller det att vända och se att det blir ur deras 

perspektiv inte bara ur den närståendes (P2) 

 

För att vända perspektivet är det viktigt att lyssna in och försöka vända fokusen samt 

tydligt påtala att vi som personal är där för deras skull. Frågorna i materialet styr in 

samtalet på den anhörige. Frågorna kan vara en dörröppnare vilket leder till att den 

anhörige öppnar upp sig och pratar ohämmat: ”På mycke runt omkring frågorna skulle 
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jag vilja säga. För ibland kan det va som att öppna en dörr så kommer hur mycke som 

helst” (P5). 

 

Att se anhöriga som experten 

Alla intervjuade anser sig se den anhörige som experten. Frågorna i instrumentet gör att 

den anhörige berättar och tydliggör att de är experten. COAT bygger på 

partnerskapsmodellen som personalen fått utbildning i. Personalen lyfter fram att den 

anhörige är experten, då denne känner den närstående bäst och hur denne var som frisk. 

En del anhöriga får stötas på medan andra får hållas tillbaka: ”om man säger så vissa 

får man dämpa och andra får man peppa” (P10). 

 

... vi försöker lägga fokus det är du som känner din partner eller din närstående 

bäst. Det är du som vet vilka behov som den här personen har, hur den fungerar, 

vad är bra för honom eller henne eller inte. Jag kan inte, jag vet inte. Genom mitt 

yrke kan jag ge dig tips men det är du som känner i grund och botten bäst, på så 

vis blir det att anhörigevårdaren är experten. (P9) 

 

Det flesta av intervjupersonerna har mött anhörigvårdare som inte har den bästa 

erfarenhet av övrig personal ute i deras hem. Undantag finns som upplever att andra 

yrkeskategorier har anammat ”experttänket”: 

 

Att vi lyfter fram den anhörige att det är ju du är experten, det är ju du som 

känner din man och vet precis hur det skall vara och lite så här va. Så det inte 

faller för de här och bara ställer sig vid sidan och låter personalen husera hur 

som helst utan att man anammar den anhörige och tar med den anhörige i 

vården så att säga. (P6)  

 

På en av orterna kommer utbildning att ges till personal på äldreboenden i att fokusera 

på de anhöriga och deras expertis.  

 



 20 

Förbättring av den ömsesidiga relationen 

Instrumentet som sådant skapar en ökad förståelse för den ömsesidiga relationen genom 

att det bygger broar mellan anhöriga och personal. Frågorna hjälper dem att se 

möjligheterna istället för bara problemen. I samtalet reflektera den anhörige över sin 

nuvarande situation och får möjlighet att bolla den med någon utomstående. Detta leder 

till att den anhörige orkar mer: ”Ja det bygger broar ja det gör det och på nått sätt gör 

det att det blir lite enkelt det är lättare för dem att se inte bara problemen utan 

möjligheterna” (P7).  

 

Den ömsesidiga relationen skapar ett förtroende som leder till att mycket kommer fram 

under samtalet. I en familj där det förekommer problem så kan en lösning vara att den 

närstående får vara med under samtalet. Detta gör att den andre parten får en förståelse 

för hur den anhörige har det. De familjer som har tillgång till COAT upplever att de vet 

vem de skall kontakta. Denna vetskap skapar trygghet och tryggheten leder till en 

förbättrad relation till den närstående: ”Dom känner en helt annan trygghet i sig själva 

hemma och naturligtvis, blir det en annan relation med den sjuke också. Det blir väl 

så...goda följder utav det här om man säger så” (P10). Genom den ömsesidiga 

relationen har COAT-personalen en bakgrund om familjen som de kan delge 

hemtjänsten för att öka deras förståelse, efter samtycke av familjen: 

 

Så har vi en bakgrund som gör att vi kan säga saker och ting till 

hemtjänstpersonalen som gör att dom får en förståelse .... dom beter sig inte på 

det här sättet utan anledning, och då känner jag att man kan hjälpa till att vända 

på den här känslan av den besvärlige personen att det finns anledning. Och då 

känner man, när de får en förståelse så ändrar också beteendet.  (P8) 

 

 

Samtalet  

Under kategorin samtal tar vi upp grunden för att lyckas i sitt samtal och de mindre 

lyckade samtalen samt hur ett avslut blir bra och förutsättning för att lyckas i sitt arbete. 
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Förutsättning för att lyckas  

En positiv känsla av samtalet och mötet upplevs av personalen. I sitt COAT-arbete 

upplevs förtroendet mellan personal och anhöriga vara grunden för att lyckas. För att 

kunna ge förtroende måste personalen ha uppnått en mentalt professionell mognad: 

”man känner att dom kanske ger dig förtroende som dom inte kanske gör till vem som 

helst. Du måste vara mentalt mogen professionellt” (P3). Arbetet med COAT innebär 

att personalen möter människor i olika svåra situationer vilket påverkar dig på ett sätt 

som gör dig medtagen. En känsla av otillräcklighet kan infinna sig därför är det viktigt 

att ha ett starkt stöd i sin personalgrupp. Personalen hanterar det idag genom att ”bolla” 

svåra ämnen emellan sig utan att röja sekretessen. Ingen av intervjupersonerna har 

regelrätt handledning i form av avlastningssamtal. 

 

Det finns en del hinder för att lyckas i sitt arbete med COAT. Ett sådant hinder är om 

inte personalen har tid avsatt, för samtalen. Dessutom är det viktigt att ha stöttning från 

kommun och närmaste chef som ger förutsättningen för arbetet. Har personalen stöd 

från ledningen ges oftast tiden och då ökar förutsättningen för att lyckas. Att ha 

specifika permanenta tjänster ger personalen tid att sitta ner och prata om hur arbetet 

skall läggas upp samt hur arbetet skall utvecklas. Andra yrkeskategorier upplever ibland 

COAT-personalen hotande då arbetet ligger nära deras ansvarsområden. 

Intervjupersonerna upplever det befriande att inte ha myndighetsutövarbiten, då de 

upplever det konfliktfyllt att ta beslut som är negativa samtidigt som stödjandet är den 

största biten i COAT-arbetet: 

 

Vi tycker att det är bra att vi inte har biståndshandläggar biten för vi kommer 

inte dit för att vi ska lägga några beslut, komma på kant med anhöriga på nått 

sätt. Utan vi kommer dit för att stötta och hjälpa bara, vi har ingen 

myndighetsutövning så att säga.  (P6) 

 

Ett annat hinder är att annan personal inte förstår värdet av att lyssna på anhöriga: ”Och 

när personalen inte lyssnar på de små sakerna blir det stora saker” (P7).  Ett par av det 

intervjuade påtalar att vem som helst inte kan arbeta med COAT. Det krävs empati, 

förståelse och medkänsla samt en egenskap av att kunna läsa mellan raderna: ”Sen skall 
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man ju inte förglömma att eh man måste se till personlig lämplighet också. Du måste 

tycka om människor man måste ha intresset” (P3). 

 

Grund till ett lyckat samtal 

Samtliga intervjuade upplever att samtalet till nästan 100 procent blir bra, då frågorna i 

instrumentet är utformade så att den röda tråden i samtalet alltid bibehålls. Strukturen i 

frågorna leder tillbaka till någonting som diskuterats tidigare. Att känna sig trygg i sin 

roll som personal inger ett förtroende. Materialet ses som relativt stort och en strategi 

för att lyckas är att dela upp samtalet på flera tillfällen. För att inte släppa familjen då 

samtalet är uppdelat, krävs en ihärdighet hos personalen att återkomma upprepade 

gånger. Ytterligare en strategi är att inte genomföra ett COAT-samtal när den 

närstående befinner sig i bostaden. Denna intervjuperson anser att det skapar en lugn 

och trygg miljö för den anhörige, då de kan prata fritt: ”En annan strategi är att jag 

delar upp att jag inte tar allt på en och samma dag för det kan bli för mycket, utan att 

man delar av i del A och del B” (P9). En viktig del är att stärka den goda känslan hos de 

anhöriga som de får av att hjälpa en annan människa. Att vårda en närstående innebär 

inte bara en börda utan de flesta mår bra av det. För att stärka detta kan personalen 

uppmuntra till att hitta en höjdpunkt som kommer att hända under dagen, där 

vårdanderollen släpps och att den känslan tillvaratas.  

 

Att inte lyckas med sitt samtal 

Samtliga intervjuade upplever att samtalet sällan blir misslyckat. Samtalet kan kännas 

svårt men strukturen i frågeformuläret gör att samtalet successivt blir bra. De tillfällen 

som varit svåra har oftast inte kunnat förutspås.  Att inte lyckas med samtalet kan bero 

på att anhöriga inte vill prata och många gånger inser de inte det stora stödet som 

COAT kan innebära. De anhöriga har många gånger ont om egen tid och då prioriteras 

inte samtalet: ”Så har dom så mycket annat dom skall göra, så dom vill inte lägga tiden 

på åh, sitta ner i ett långt samtal eller så” (P1).  Ett skäl till att inte lyckas kan vara att 

personalen upplever att inte nå ända fram. Ett annat skäl kan vara att den anhörige 

vårdar sin närstående med demenssjukdom i hemmet och denne är närvarande vid 

samtalet. Detta kan påverka samtalet ur bådas synvinkel, den demenssjuke klarar inte 
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situationen och blir störd. För att klara ut situationen bör samtalet avbrytas och tas upp 

vid ett senare tillfälle, på en annan plats där den anhörige har möjlighet att prata fritt. 

 

Ett bra avslut 

Enhälligt bland de intervjuade är att det är naturligt med någon form av ett 

avslutningssamtal. Det finns inga instruktioner i instrumentet, men upplevs som sunt 

förnuft att någon form av avslut görs. Vid nätverksträffarna bekräftades att alla 

användare tänker lika: 

 

Ja, det har vi faktiskt. Det gav inga direkta, supertydliga sådana anvisningar 

från högskolan. Men det är rent sunt förnuft som vi kom på själva eh åh som vi 

också via dom här nätverksträffarna har sett att alla tänkt likadant, faktiskt.  (P3) 

 

Samtalet anses mycket viktigt då det ger den anhörige en mjuk övergång och en chans 

att återknyta sina sociala kontakter. Som personal upplevs en tillfredsställelse då den 

anhörige landat och återkommit till vardagen. Vetskapen att den anhörige inte sitter 

hemma och sörjer längre upplevs tillfredsställande av personalen. Vid samtalet kan 

personalen ge den anhörige uppskattning och ett värdesättande av den tiden de har 

vårdat: 

 

Att man värdesätter dom åh ser dom, att man värdesätter den tiden dom har 

vårdat, så att det inte bara är bortkastat eller glömt eller anses att, att dom var 

dugliga och bra så länge dom vårdade men sen är det inget mer att ha (P3) 

 

Förändring 

Kategorin förändring tar upp utmaningar i arbetet, andra erfarenheter som COAT-

arbetet givit samt ett förändrat arbetssätt/synsätt. 

 

Utmaningar 

En stor utmaning upplevs varje gång ett nytt samtal skall äga rum, upplevelsen av att 

inte veta vart samtalet leder är utmaningen. Det är en konst att få de anhöriga 
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avslappnade, sitta ner vid samtalet och känna att det är okej. Personalen upplever en 

styrka att få hjälpa dessa anhöriga att se positivt på tillvaron genom att kunna förmedla 

tips och råd: ”Öh så det är att något sätt hjälpa de här människorna se lite positivt på 

tillvaron, den kan ha raserats på några sekunder sen när man ser dom här människorna 

hitta tillbaka till livet det är härligt” (P7).  En svårighet är när den anhörige och den 

närstående inte är på riktigt samma våglängd, då är det en utmaning att få den 

närstående att förstå den anhöriges situation.  

 

Det är också av stor vikt att förmedla att personalens uppdrag är att stötta dem som en 

hel familj och inte att styra och ställa: ”Vi kommer för att stötta dom och hjälpa dom, 

inte för att ordna massa och försöka att styra dom och ställa och dela på dem på nått 

sätt” (P6). Ytterligare en utmaning är att kommunen skall visa utåt vilket anhörigstöd 

de erbjuder. Det avgörs av det arbetet som COAT-personalen presterar: ”Det hära att 

dom skall känna att nån bryr om mig, att nån uppskattar, att kommunen uppskattar det 

vi gör” (P9). Den största utmaningen är att sälja in sin ”vara” och att finna nya 

intressenter. Metoder personalen använder är ”mun till mun”, hemsidor, flygblad och 

vid övriga anhörigträffar som exempel.  

 

Andra erfarenheter 

Arbetet med COAT har bidragit till att öka förståelsen för de anhöriga. COAT-

personalen ser dem på ett annat sätt och tänker mer på hur viktigt det är att den anhörige 

och den närståendes relation fungerar ihop. Frågorna ger en positiv utvecklig vid olika 

samtal då strukturen sitter i ryggmärgen hur ett samtal skall genomföras. Som personal 

finns COAT-strukturen alltid med och förmedlas i alla situationer där det är möjligt. En 

indirekt erfarenhet är att få ett mått på hur anhörigstödet fungerar i stort. När annan 

personalen får utbildning i COAT och anhörigstöd, tror de intervjuade att det kommer 

leda till ökad förståelse att ta tillvara på de anhörigas värde.   

 

Ytterligare en erfarenhet är då COAT inte har någon dokumentationsskyldighet är det 

svårt för andra yrkeskategorier, att se om familjen har anhörigstöd. Ur COAT-

personalens synvinkel är det befriande att inte ha en dokumentationsskyldighet. Dock 

har andra yrkeskategorier många synpunkter på dokumentation eller inte. COAT-
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personalen anser att de gör ett bra förarbete för biståndshandläggarna och de kan spara 

tid och pengar på framförallt uppföljningssamtalen: ”Så har jag sparat väldigt mycket 

tid och gett väldigt bra information till biståndshandläggaren som i sin tur egentligen 

behöver bevilja dom insatser som behövs” (P9). COAT-personalen har en hög 

tillgänglighet vilket leder till att de anhöriga kontaktar dem i första hand. Detta medför 

också att färre samtal till biståndsbedömaren sker och de kan då ägna sin tid åt andra 

beslut: ”Tack vare vårt samarbete med öhh, biståndshandläggare ... vi får mer 

hjälpinsatser ut, in i dom behövande och en annan sidoeffekt är att på lång sikt vi 

sparar pengar” (P9). 

 

Ändrat synsätt 

Personalen upplever att arbetet med COAT har varit som en ögonöppnare då deras 

tidigare arbete bara har fokuserat på den som har behövt hjälp: ”Jag tror att det har 

öppnat lite ögonen för hur viktigt det är allt jag jobbat inom har bara fokuserats på den 

som är hjälpbehövande. Den anhörig har ju funnits vid sidan om...”(P7). Den 

personalen som arbetar med COAT idag visar på att de har haft ett intresse för de 

anhöriga under alla deras yrkesverksamma år. En av intervjupersonerna beskriver att 

hon ansvarar för flera familjer, vissa gör hon COAT-samtal hos och andra inte, men 

hennes känsla är att hon har gjort ett COAT-samtal hos samtliga. Ett annat synsätt som 

en av de intervjuade påpekade var att denne fått en bredare grund att bemöta människor: 

”jag känner bara att jag får en större, har en större energi, en större bredd att bemöta 

människor kan man säga” (P5). Dokumentationen har tidigare påverkat arbetet med 

anhöriga genom att en känsla av bakbundenhet har funnits: 

 

jag är friare i den utövningen jag har idag. Det handlar mycket om det 

här med dokumentation också, man är lite bakbunden men all 

dokumentation eller den bakbinder oss oerhört mycket. Så nu gör jag som 

jag känner att jag vill göra. Det är härligt!!! (P8) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att nå vårt syfte med studien valde vi att göra en kvalitativ intervjustudie. Vi kände 

att det var ett bra sätt att studera personalens erfarenheter i ämnet. Den 

semistrukturerade intervjumetoden ansåg vi var en bra form av intervju, då vi hade ett 

antal fasta frågeområden. Frågeområdena var öppet formulerade vilket gjorde att 

intervjupersonerna kunde berätta fritt och öppet i de olika ämnena. De intervjuade hade 

ett stort intresse av att delta i vår studie, därför var det lätt att få dem att avsätta tid för 

intervjuerna. De svar de intervjuade ger är till stora delar enhetligt.  För båda författarna 

var det en ny erfarenhet att intervjua vilket innebar att intervjutekniken förbättrades 

under arbetets gång. Även strukturen på frågorna förändrades efter provintervjuerna då 

vi kände att ordningen hade betydelse. Intervjuerna utfördes på enskild plats samt via 

telefon vilket gjorde att det var få störningsmoment under intervjuerna. En viktig 

erfarenhet som förbättrades successivt var att författarna blev säkrare i sin roll som 

intervjuare och vågade vänta ut intervjupersonens svar. En tystnad leder oftast till ett 

mer uttömmande svar.  

 

Deltagarna i vår studie var övervägande av kvinnligt kön, en orsak kan vara att flertalet 

som jobbar med anhörigstöd är kvinnor. I studien deltog tio personer, ett antal som kan 

ses som tillräckligt, men allmängiltigheten av resultatet blir säkrare ju fler deltagare som 

ingår (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Enligt Kvale & Brinkmann (2009) finns det 

dock en gräns vad som fortsätter att tillföra i en intervjustudie, enligt dem ligger det på 

15 stycken plus minus 10 intervjupersoner. Enligt dessa författare innebär validitet att 

innehåll och hållbarhet i intervjun undersöker vad den är menad att undersöka. 

Reliabilitet visar på att resultatets tillförlitlighet. 

 

 Intervjupersonerna i vår studie har arbetat på olika arbetsplatser samt kommuner, och 

svarat utifrån den förutsättning som fanns på deras arbetsplats. Svaren har till stor del 

strävat åt likartat håll trots varierad kvalitet på intervjuerna. Då författarna hade liten 

förförståelse i ämnet har det varit lätt att hålla sig objektiv vid intervjuerna. För att 
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säkerställa validitet och reliabilitet i vår studie har vi lagt stor tyngd i arbetet med 

transkriberingen av intervjuerna. I resultatet styrker vi det som vi har tolkat med olika 

citat. Under metodavsnittet presenteras insamling och analysförfarande (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008). 

 

Resultatdiskussion  

Resultatet som består av fem kategorier redovisas i diskussionen utifrån 

forskningsfrågorna. Då få tidigare studier är gjorda i ämnet utifrån personalens 

synvinkel, kommer diskussion ske utifrån den forskning som finns. I övrigt reflekteras 

resultatet utifrån det som framkommit. Resultatet har svarat på syftet med studien. 

Personalen vi mött har varit mycket positiva och brinner för sitt arbete. Vi har delgivits 

deras erfarenheter på ett uttömmande och givande sätt i samtliga våra intervjuer. 

 

Det mest positiva med att använda COAT  

Det mest positiva med att arbeta med COAT är att personalen upplever sig behövd och 

att de kan göra ett bra stödjande arbete. De har i våra intervjuer berättat om deras stora 

tillgänglighet, vilket bidrar till att den anhörige känner att de alltid har en person att 

vända sig till. Denna tillgänglighet gör att den anhörige upplever en trygghet. Känner 

den anhörige sig trygg får personalen en tillit, ur denna tillit får de förtroende som den 

anhörige inte ger till vem som helst. En vårdande relation karaktäriseras av graden av 

ömsesidig tillit samt respekt. Om personalen tar ett inre ansvar för den anhörige skapar 

personalen en möjlighet för denne att växa (Wiklund, 2003). Personalen känner att de 

bedriver en viktig verksamhet som borde uppmärksammas mer och spridas till fler 

kommuner. Trygga anhöriga ger förtroenden till sin samtalspartner vilket leder till att de 

orkar, vill och kan göra ett bra vårdande av sin närstående. Den exklusivitet som 

samtalen utgör är unik utifrån personalens synvinkel. Samtalet är enkom för den 

anhörige och COAT personalen har tid enbart för denne. Det är få personalgrupper inom 

vård och omsorg som har denna exklusiva tid.  

 

Personalen får en positiv respons av de anhöriga vid deras samtal och de känner att som 

personal, är det viktigt att det är en och samma person som kommer på samtalet. Att det 
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är viktigt framkom vid utvärderingen av de anhörigas upplevelse av införandet av 

COAT. Där redovisas att endast tre av tio anhöriga hade träffat samma person vid alla 

tre samtalen (Magnusson et al., 2009b). Antonovsky menar på att om upplevelsen av 

tillvaron är hanterbar, meningsfull och begriplig är det fullt möjligt att uppleva kontroll 

över sin situation. I KASAM blir upplevelsen av meningsfullhet ett sätt att uthärda 

lidandet. Utifrån detta synsätt kan trygghet upplevas och förstås (Antonovsky, 1991). Vi 

är övertygade att om personalen känner att de vinner förtroendet och får respons av de 

anhöriga, upplever de nyttan av deras arbete och kommer då att sprida budskapet med 

COAT i alla situationer. 

 

Speciella utmaningar i processen av COAT 

I intervjuerna beskriver personalen flera utmaningar i sitt arbete med COAT. En känsla 

alla beskriver är ovissheten varje gång de går iväg för ett samtal. Författarna uppfattar 

detta resultat att ovissheten är utmaningen. Personalen har ingen aning om var samtalet 

leder, hur det slutar och denna utmaning ligger nog som grund för deras upplevelse av 

att arbetet är spännande och tillfredställande, uppfattar författarna. I boken Familjen i ett 

omvårdnads - perspektiv menar författarna på att det som fångar i ett möte, är den 

komplexa situationen där förmågan att läsa mellan raderna, att kunna se 

nivåskillnaderna och känna av nyanserna i samtalet är det intressanta och spännande 

(Kirkevold & Strömsnes Ekern, 2003). Slitningar inom familjen kan vara en utmaning 

för personalen som skall stödja. Vid COAT samtalet kan den närstående inkluderas, och 

på så sätt skapas en ökad förståelse för den anhörige. Det är viktigt att ha en djupare 

förståelse för hur den anhörige uppfattar sin situation och samtalet är så mycket mer än 

bara ett samtal. Varje familj är unik och stödet skall skräddarsys enligt den helt nya 

kunskapsöversikten (Winqvist, 2010).  

 

Andra erfarenheter som personal   

En erfarenhet som lyftes av deltagarna i vår studie var behovet av avslutningssamtal. Att 

kunna ge den anhörige den mjuka övergången till vardagen kändes naturlig och 

personalen kan bekräfta vid samtalet vilket bra arbete som den anhörige utfört. Ingen i 

studien använde sig av något instrument vid dessa samtal, vilket borde användas och 
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utarbetas för att optimera effekten av samtalet anser vi. Enligt Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) skall det vårdande samtalet präglas av ”varande” 

mer än ”görandet” med betoning på en minskat lidande och där igenom erhålls ett ökat 

välbefinnande. Endast en av de intervjuade personerna pratade om att stärka den goda 

känslan av vårdandet, att det inte alltid behöver vara en börda utan många mår bra av 

vårdandet. Denna del av stödjandet borde lyftas fram mer anser vi två författare. Vid 

COAT samtalet har personalen alla möjligheter att lyfta denna känsla, det är möjligt att 

andra COAT användare gör det men att vi inte lyckats fånga det i våra intervjuer. 

Senare forskning fokuserar på detta med hur anhöriga blir stärkta utav att vårda (Lundh, 

2001; Lundh & Nolan, 2003; Kristensson Ekwall & Rahm Hallberg, 2007). Winqvist 

(2010) beskriver i Kunskapsöversikten, hur de flesta anhörigvårdare förknippar 

stödjandet med tillfredsställelse och glädje. Där poängterar de också att anhörigvårdare 

upplever sig ha ett bra liv med god hälsa.  

 

Framgång med sitt COAT arbete 

För att få framgång med sitt COAT arbete krävs det stöd från ledning och kommun. Har 

kommunen tagit beslut att användas sig av detta anhörigstöd gör det att ledningen i 

organisationen kan ge tid till personalen. Tid krävs! COAT är initialt tidskrävande men 

”betalar” sig i längden då det besparar tid i slut änden. Att ha permanenta tjänster gör att 

personalen har tid att reflektera runt arbetet med instrumentet samt att de har tid att 

stötta varandra. I kunskapsöversikten: Individualisering, utvärdering och utveckling av 

anhörigstöd redovisar författaren att det första COAT samtalet tar mellan tre och fyra 

timmar (Winqvist, 2010).  

 

Den anhörige som expert 

Partnerskapsmodellen bör anses som implementerad där COAT används, av COAT 

personalen ses de anhöriga som experten. Personalen tar alla chanser vid samtalen att 

lyfta den anhöriges roll som expert på den närstående. Många av övriga personalgrupper 

har anammat ”tänket” men inte alla. Utbildning har getts i partnerskapsmodellen till 

vissa grupper, men borde vara en allmän utbildning för dem som vårdar. Detta är något 

som kommunerna borde i framtiden satsa mer pengar på. Om den anhörige ses av 
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personalen som experten ges denna en chans att vända problemen och kan se 

möjligheterna. Enligt Lundh & Nolan (2003) är anhörigvårdaren den som ger bäst vård 

till den närstående på grund av deras nära relation och den vetskap som skapas ur denna 

gemenskap. Vidare fortsätter författarna att det är av stor vikt att anhörigvårdaren litar 

till sin expertis. Utifrån denna expertis kan den anhörige prioritera, planera 

förebyggande och ha en del lösningar på lut då det uppstår problem (Lundh & Nolan, 

2003).  

 

Att utveckla ömsesidiga relationer 

Arbetet med COAT har bidragit till att personalen fått en djupare förståelse för de 

anhöriga. I vården är det många av personalen som idag inte inser värdet av att lyssna 

på de anhöriga. Instrumentet har skapat möjlighet att bygga broar mellan anhöriga och 

personal. Broarna leder till att en bakgrund byggs upp som kan förmedlas till andra 

yrkesgrupper och förståelsen för familjen ökar. Skulle denna personal få mer utbildning 

i till exempel partnerskapsmodellen och/eller COAT tror vi, att det finns stora chanser 

att deras förståelse kommer att öka. Vi uppfattar att den ömsesidiga relationen innefattar 

många delar, som vi ser det handlar det om kommunikation, lyhördhet, trygghet samt 

förståelse. Kirkevold & Strömnes Ekern (2003) menar att kommunikation är ett redskap 

och metod för att se familjens mönster och samspel.  Förförståelsen som varje personal 

bär med sig kräver en öppenhet och följsamhet för att kunna se det unika hos varje 

familj. Författarna i boken Att förstå vårdvetenskap beskriver trygghet som ett fenomen, 

i relation till lidande och välbefinnande (Dahlberg et al., 2003). Dessa komponenter 

leder ut i en förståelse för familjen (Wiklund, 2003). När den anhörige blir stärkt med 

hjälp av COAT kan också en effekt ses inom familjen, den ömsesidiga relationen 

förbättras.  

 

Förslag på fortsatt vårdforskning 

Som förslag på fortsatt forskning inom vård och omsorg har vi som idé att undersöka 

olika kommuners inställning till COAT. Vi ser att partnerskapsmodellen och COAT är 

bra för de anhöriga samt ett bra hjälpmedel för vård och omsorgspersonal. Att 

genomföra en utbildning till personalen samt före och efter det utföra en uppföljande 
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forskningsstudie som undersöker förändring i arbetssätt. Det känns intressant att göra en 

intervjustudie, alternativt fokusgruppsintervju med närstående. Där forskaren kan 

undersöka om situationen upplevs förbättrad efter utbildningsinsatsen.  

 

Kliniska implikationer för omvårdnadsarbete i kommunen 

I vårt resultat ser vi den stora nyttan med att använda COAT och vi är undrande till att 

det inte har spridit sig till alla kommuner i Sverige. 

 

 Sprida användningen till fler kommuner med hjälp av olika media samt 

undersöka antalet användarkommuner.   

 Ta tillvara på möjligheten att lyfta fram det goda i vårdandet genom COAT-

samtalet. 

 Utarbeta och implementera en mall för avslutningssamtal för att strukturera även 

den delen av samtalet. 
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Bilaga 1 

 

 

Högskolan i Borås 

 

Till:  

Borås datum: 

Utvärdering av användningen av verktyget COAT. 

Bakgrund 

I Sverige är nästan var fjärde person över 55 år anhörigvårdare och många ser det som 

naturligt eller ett måste, att vårda sin närstående. Anhörigvårdaren kan uppleva det både 

positiv och negativt, därför är det viktigt att det finns stöd för anhörigvårdaren. Ett stöd 

som passar anhörigvårdarens och närståendes behov och situation. Verktyget COAT har 

tagit många år att utforma, där konceptet bygger på att anhörigvårdaren, vård- och 

omsorgspersonalen arbetar som experter sida vid sida. Avsikten med COAT är att öka 

kvaliteten på det stöd som kommunen erbjuder anhörigvårdare och till följd av det öka 

livskvaliteten hos anhörigvårdaren och dem de vårdar.   

Tillfrågan om deltagande 

Du ombedes att delta i en intervju angående användningen av verktyget COAT. Du blir 

tillfrågad för att du använder eller har använt dig av COAT i ditt arbete. 

Syfte och mål 

Syftet med intervjun är att undersöka vad vård- och omsorgspersonal inom kommunal 

vård har för upplevelser av användningen av COAT. Det huvudsakliga målet för våra 

intervjuer är att skapa ny kunskap från dessa upplevelser som i sin tur leder till ett 

optimalt verktyg. 

Genomförande 

Intervjuerna kommer att genomföras på Din arbetsplats eller via telefon, efter 

överenskommelse. Intervjun beräknas ta ca 1 timma och spelas in på band.  
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Databearbetning, sekretess och rapportering 

Intervjuinspelningarna kommer att bearbetas och databehandlas. Allt material kommer 

att behandlas konfidentiellt och hanteras så att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Arbetets resultat kommer att redovisas i ett examensarbete där Din identitet inte 

kommer att framgå. 

Frivillighet 

Det är helt frivilligt att ställa upp på intervjun och du kan när som helst avbryta din 

medverkan. Intervjun kommer inte att påverka ditt fortsatta arbete med COAT. Alla 

som har tillgång till intervjuerna har tystnadsplikt.  

Frågor och information 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, kontakta oss gärna enligt nedan: 

 

Åsa Nylander     

Distriktssköterskestuderande 

Mobil: 0701-72 02 72 

Tel: 031-88 02 32 

Mail: MagnusNylander@tele2.se 

 

Jeanette Rohdin 

Distriktssköterskestuderande 

Mobil: 0733-68 02 02 

Tel: 031-49 74 50 

Mail: s094719@utb.hb.se 

 

Lennart Magnusson 

Handledare 

Universitetslektor 

Högskolan i Borås 

Mobil: 0703-30 23 21 

Tel: 033- 435 47 96  

Mail: Lennart.Magnusson@hb.se 

mailto:MagnusNylander@tele2.se
mailto:s094719@utb.hb.se
mailto:Lennart.Magnusson@hb.se
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Bilaga 2 

Bakgrundsinformation 

 

 

 

1. Vilket år är du född?.................................................................................. 

 

 

2. Vad har du för utbildning?......................................................................... 

                      ………………………………………………………………………… 

 

 

3. Vad har du för yrkeserfarenheter inom vård- och omsorg?....................... 

                       ………………………………………………………………………...  

 

 

4. Hur länge har du arbetat inom kommunen?............................................... 

           ………………………………………………………………………... 

 

 

5. Vad har du för erfarenheter av äldrevård?................................................. 

            ……………………………………………………………………….. 

 

 

6. Vad har du för erfarenhet av anhörigstöd? ……………………………… 

          ……………………………………………………………………….. 

 

 

7. Hur många COAT-samtal har du gjort?..................................................... 

  ……………………………………………………………………….. 
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Bilaga 3 

Intervjumall 

 Presentation av intervjuare och syftet med studien. 

 Informera om att intervjun spelas in. 

 Informerat samtycke samt information om att kunna avbryta deltagandet. 

 

 Hur länge har du använt COAT? 

o Hur har det varit att komma in i processen? 

 

 Kan du reflektera över COAT som en helhet?  

o Vilka utmaningar finns det? Ge exempel! 

o Hur hanterar du dessa utmaningar? Ge exempel! 

o Vid COAT samtalet var lägger den anhörige fokusen?  

o (Kan du beskriva hur du agerar för att fokus skall hamna på den anhöriga 

själv?) Denna fråga används om informanten svarar att fokus hamnar på 

den närstående. 

o Kan du reflektera över om den anhörige ses som experten? 

(partnerskapsmodellen) 

o Upplever du att COAT samtalen har bidragit till att förbättra den 

ömsesidig relation?  

o Har införandet och användandet av COAT medfört några  

sidoeffekter som påverkar ditt arbetssätt på något sätt? Kan du ge 

exempel? (Vad blir det för konsekvensen?) 

o Kan du summera de positiva effekterna och beskriva dem?  

o Upplever du att det finns några hinder som personal för att lyckas med 

sitt COAT arbete? 

 

 Kan du beskriva ett tillfälle då du kände att samtalet gick riktigt bra?  

o Varför tror du det gick så bra? Kan du beskriva/förklara! 
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 Kan du beskriva ett tillfälle då du kände att samtalet inte gick så bra?  

o Varför tror du det inte gick så bra? Kan du beskriva/förklara! 

 Kan du fundera över skillnader i ditt arbetssätt med COAT nu och innan? Ge 

exempel eller kan du förklara. 

 

 Upplever du att det finns ett behov av uppföljnings samtal/avslutningssamtal 

efter att en närstående avlidit. Ni kanske rent av har det som rutin idag? 

 

 Är det något som du vill tillägga? 

 

 Är det något som du vill fråga mig? 

 

 Kan jag återkomma till dig om frågor uppstår? 

 

 

 


