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Sammanfattning    
 
 
Ett vård och omsorgsbehov uppstår i många fall plötsligt. Som anhörig tas det ofta för 
givet att då ställa upp. Kommunen har sedan 2009 skyldighet att ge stöd till 
anhörigvårdare, men stödet är många gånger ej anpassat. Ca var femte vuxen i Sverige 
har att vårdansvar gentemot en anhörig. Som anhörigvårdare tas ett stort ansvar 
gentemot den anhöriga och detta ansvar förväntas öka i takt med att befolkningen blir 
allt äldre. Det är därför viktigt att uppmärksamma förvärvsarbetande anhörigvårdares 
situation för att optimera stödet från den formella vården. Syftet med studien är att 
belysa hur anhörigvårdare, som förvärvsarbetar, upplever och påverkas av det ansvar de 
tar på sig angående vården och omsorgen av en familjemedlem. Datainsamlingen 
skedde med hjälp av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Data analyseras med hjälp 
av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats vilket resulterade i tre kategorier 
och tio underkategorier. De tre kategorierna var: Att vilja sin anhörigas bästa, att 
hantera ansvaret som anhörigvårdare och Att försöka leva som vanligt. I resultatet 
framkom att anhörigvårdaren upplevde sig ha det yttersta ansvaret för den anhöriga, den 
formella vården sågs mer som ett komplement. Ansvaret gentemot den anhöriga fanns 
alltid där och gav således anhörigvårdaren begränsningar i vardagen. Att förvärvsarbeta 
trots ansvaret som anhörigvårdare beskrevs som en självklarhet, men delade åsikter om 
arbetet gav stress eller andrum rådde. Anledningen till att en anhörigvårdare ofta tog på 
sig ett stort ansvar berodde på kärlek och pliktkänslor gentemot den anhöriga. 
 
Nyckelord: Ansvar, Anhörigvårdare, Förvärvsarbete, Anhörig, Kvalitativ 
innehållsanalys, Familjen, Formell/ informell vård 
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INLEDNING 
I takt med att vi lever längre, det dras in på vårdplatser både på sjukhus och särskilda 
boenden samt att mer avancerad vård kan användas i hemmiljö, ökar behovet av vård 
och omsorg i hemmen. Detta gör att samhällets resurser inte räcker till för att ta hand 
om de som behöver hjälp och förväntningarna på anhörigas engagemang är många 
gånger höga. En stor andel anhöriga som vårdar är i medelåldern, har samtidigt ett 
förvärvsarbete att sköta och blir därmed dubbelarbetande. 
  
Under vårt arbete som sjuksköterskor har vi mött anhöriga som lägger ner mycket kraft 
och tid gällande vård och omsorg av sina nära. Ofta upplever vi också att den formella 
vården är beroende av anhörigas hjälp och ser den som en självklarhet för att gå runt. 
Familjesituationerna och banden är många gånger komplexa och som 
sjuksköterska/distriktssköterska gäller det att anpassa sig och förhålla sig till varje 
situation man möter. 
 
Svensk lagstiftning säger att ansvaret för vård, omsorg och försörjning av gamla och 
hjälpbehövande vilar på samhället. Dessa lagar växte fram under 1900-talet för att 
stärka rätten till ett självständigt och likvärdigt liv, utan beroende av omsorg och 
ekonomiskt stöd från anhöriga. Varje individ ska få hjälp utifrån sina bedömda behov. 
 
 
BAKGRUND  
 

Begreppsdefinition  
 

Anhörig 
Anhörig kan definieras som en person inom den närmsta familjen eller släkten 
(Magnusson, 2013, s. 25). I vårt samhälle idag och enligt Socialstyrelsen (2014, s. 10) 
kan en anhörig även vara en vän eller en granne. I litteraturen används begreppet ofta 
för både personer som ger och tar emot hjälp och stöd vilket ibland kan göra det svårt 
att särskilja dem åt. I resultatet i denna studie kommer begreppet anhörig endast 
användas för den person som får hjälp och stöd.  
 

Anhörigvårdare 
Ca var femte vuxen i Sverige har ett vårdansvar för någon anhörig (Socialstyrelsen 
2014, s. 8). Anhörigvårdare eller omsorgsgivare som Socialstyrelsen (2014a, s. 10) 
definierar begreppet, är en person som stödjer eller vårdar en anhörig som är äldre, 
långvarigt sjuk eller som har en funktionsnedsättning (Magnusson 2013, s. 26; 
Socialstyrelsen 2014a, s. 10; Sand 2011, s. 112). 
 
Vård- eller hjälpbehovet uppstår i många fall plötsligt, vid tillexempel insjuknande. 
Många familjemedlemmar ser det då som självklart att ställa upp och hjälpa. Ofta 
behövs det fortsatta hjälpinsatser vilket familjemedlemmen naturligt fortsätter att hjälpa 
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till med, och i och med detta blir det ofta svårt att beskriva när man gick från att vara 
anhörig till att bli anhörigvårdare. Det beskrivs ibland som att man ”gled in i” rollen 
som anhörigvårdare. Sällan görs ett aktivt val att bli anhörigvårdare (Johansson 2007, s. 
43; Sand 2011, s. 112). I resultatet i denna studie har valts att använda begreppet 
anhörigvårdare, för en person som ger någon form av omsorg till en anhörig. 
 

Omsorg 
Begreppet omsorg kan enligt Socialstyrelsen (2014, s. 10) beskrivas som ett 
samlingsnamn för hjälp, stöd och vård till en hjälpbehövande person. Exempel på 
omsorgsinsatser från en anhörigvårdare kan vara till exempel inköp, skötsel av hus och 
bil, personlig vård och omsorg, tillsyn, hjälp i kontakter med sjukvård, myndigheter och 
kommunala tjänster samt att till exempel hjälpa till med att sköta ekonomin. 
 
Strandberg (2011, s. 23) beskriver ett omsorgshandlande som att ha medkänsla, leva sig 
in i och att identifiera sig med omsorgstagaren. Även förmågan att bemöta människor i 
jobbiga och svåra situationer, att skapa personliga relationer och närhet till en människa 
i behov beskriver han som en omsorgshandling. Vidare menar Strandberg (2011, s. 23) 
att genom att ha omsorg om någon annan människa innebär det att försöka förstärka 
denne människans egna förmågor samt att bortse från sina egna behov och intressen. 
Och detta görs utan att det förväntas något i gengäld. 
 

Anhörigstöd 
I Sverige började anhörigvårdares situation uppmärksammas på 1970-talet, då en statlig 
kommitté tillsattes, Anhörigvårdskommittén, vars syfte var att uppmärksamma anhöriga 
med vårdansvar och det svåra läge som kombinationen med förvärvsarbete kunde 
innebära. Målet var att utöka det samhälleliga stödet och hjälpen mer inriktat mot 
anhörigas intresse då detta inte tidigare uppmärksammats. Under början av 2000- talet 
gjordes flera satsningar från staten att förbättra stödet till anhörigvårdare.  Bland annat 
startades ett Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (Nka) (Sand 2010, s. 22). 
  
2009 fattades ett beslut gällande kommunens skyldighet att ge stöd till anhöriga i 
Socialtjänstlagen (5 kap. 10§). Det har även satsats på utveckling och uppbyggnad av 
anhörigstöd i olika former, men vilket främst har riktat sig till sammanboende äldre 
makar. En svårighet när det gäller stöd till anhöriga som vårdar någon är att gruppen 
anhörigvårdare inte är en homogen grupp utan behovet av stöd skiljer sig beroende på 
var i livet man befinner sig. Former av anhörigstöd kan vara avlösning, dagverksamhet 
eller anhöriggrupper (Sand 2011, s. 123). 
 
På uppdrag av NkA utfördes av Sand (2010) en kunskapsöversikt över studier kring 
anhörigvårdare som samtidigt förvärvsarbetade. 
Med grund i kunskapsöversikten från NkA sammanställdes resultatet från 
nätverksträffar med anhörigvårdare, som samtidigt förvärvsarbetade och tre teman 
gällande önskemål om stöd framkom. De tre teman som framkom var: ekonomisk 
ersättning, flexibelt arbetsliv och kvalitet. Med kvalitet menades trygghet i att den 
formella vården ger god vård, god information, samt sköter samordningen mellan olika 
offentliga insatser (Sand 2010, s. 60-61).  
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Förvärvsarbete 
I denna studie har valts att använda begreppet förvärvsarbete. Enligt Wikipedia (2015) 
står begreppet, till skillnad från hushålls- eller ideellt arbete, för ett avtal mellan en 
arbetsgivare och en arbetstagare, där arbetaren säljer sin arbetskraft och erhåller lön från 
arbetsgivaren. Förvärvsarbetet kan ske på heltid eller på deltid. Synonymer till 
förvärvsarbete kan vara lönearbete eller yrkesarbete. 
 

Formell / informell vård 
Den formella vården består av offentliga vård- och omsorgsinsatser som bedrivs av 
landsting, kommuner eller privata företag. Utifrån hälso- och sjukvårdslagen ges 
sjukvård av hälso- och sjukvårdspersonal. Socialtjänsten arbetar utifrån 
socialtjänstlagen och ger insatser i form av omsorg, stöd och service. 
Med informell vård innefattas såväl frivilliginsatser som anhörigvård (Sand 2010, s. 8). 
 
 

Vårdvetenskaplig grund 
 

Familjen 
Kirkevold (2003, s. 23) beskriver familjen som en sammanbunden grupp av individer 
länkade såväl känslomässigt, strukturellt och funktionellt. Med detta menar Kirkevold 
(2003, ss. 23-28) att det finns olika sätt att definiera innebörden av ordet familj och att 
denna innebörd har förändrats över tid både gällande storlek och funktion. Från 
storfamiljer där flera generationer bodde ihop och hjälptes åt i arbetet och med 
omvårdnaden av familjemedlemmarna till idag där mer varierande 
familjekonstellationer är vanliga. Kirkevold (2003, s. 28) belyser också geografisk 
rörlighet som en del i familjens förändring. Vi bor helt enkelt inte lika nära våra 
anhöriga längre. Än mer komplext förklarar Hellström och Carlander (2010, s. 77-78) 
begreppet familj utifrån det moderna samhället som en individs nätverk. Familjen är då 
inte beroende av blodsband utan det är individen själv som skapar relationer och 
konstellationer. 
 
   
Familjen som begrepp är också starkt känslomässigt laddat samt påverkar individens 
hälsa och välbefinnande. Betydelsen av arv och miljö är ett sedan länge forskat ämne, 
men även familjens stöd som tillgång för individen vid påfrestning är av stor vikt. 
Familjens roll för individens hälsa kan innebära allt ifrån livsstil och vanor till 
förpliktelser gällande insatser av omsorger och råd (Kirkevold 2003, s. 35). Familjens 
engagemang blir ofta särskilt tydligt och sätts på sin spets vid ålderdom, sjukdom och 
ohälsa (Hellström och Carlander 2010, s. 81-86). Många anhöriga sätter sin egen hälsa 
på spel genom att ta på sig ansvar för vård och omsorg, och man gör det främst av 
kärlek och plikt till familjemedlemmen (Duxbury, Higgins & Smart 2011, s. 29, 31). 
Eller som Szebehly, Ulmanen och Sand (2014, s. 16) beskriver det, "att ge hjälp och 
stöd till en närstående upplevs vanligen som en självklarhet och bygger på en blandning 
av altruism och pliktkänslor". 
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Livsvärld 
Livsvärlden är den värld så som människan erfar den, oberoende av andra och deras 
sanningar (Kvale & Brinkmann 2014, s. 46). Dahlberg och Segersten (2011, s. 154) 
beskriver betydelsen av att se till varje individs livsvärld. Vilket betyder att utgå från ett 
öppet och följsamt förhållningssätt, att se och bejaka unika individers upplevda 
erfarenheter och sanningar. Allt som har med dagligt liv att göra påverkar människors 
livsvärld. Den sjuke, äldre eller funktionshindrade personen utgör en viktig del i en 
anhörigs vardag och påverkar således dennes livsvärld. 
 

Autonomi 
Autonomiprincipen innebär att visa respekt för individens val och självbestämmande. 
Vidare bör varje person göras kapabel till att fatta egna välgrundade beslut. Ibland 
ifrågasätts autonomiprincipen, då patienten inte anses förmögen att fatta ett eget beslut 
eller om beslutet uppfattas vara tillräckligt skadligt för individen (Scriven 2013, 89-90). 
Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) samt Socialtjänstlagen (SFS2001:453) 
framhäver individens självbestämmande. Detta ger individen rätt att själv besluta över 
vem som skall ha kännedom och inflytande gällande dennes vård och omsorg. 
  
Vid sjukdom hos en familjemedlem kan dock konflikter mellan de olika 
familjemedlemmarnas självbestämmande uppstå. Frågor som om anhörigvårdaren kan 
avstå från att ta ansvar för vård och omsorg är ofta etiskt laddade när patienten har ett 
önskemål utifrån sitt eget självbestämmande men det involverar någon annan. Vems 
självbestämmande är mest värt? Beroende på vilken sammanhållning som finns i 
familjen finns skillnader i hur konflikter hanteras och påverkar individerna (Hellström 
& Carlander 2010, s. 78-80).  
  

Ansvar 
Ett ansvar är ofta något som upplevs värdefullt för oss samt något vi i någon mån kan 
påverka och kontrollera. Ansvar kan även beskrivas som en skyldighet att något 
fungerar och att vid tillfällen det inte fungerar kunna ta konsekvenserna av ens 
handlande, att stå till svars för sitt agerande (Sandman 2014, s. 239). 
Nationalencyklopedin (2015) beskriver begreppet ansvar med betydelsen: något man 
står till svars för. Sandman (2014, s. 240) beskriver olika komponenter i en 
ansvarssituation; Ansvarshavare - den personen som har ett ansvar. Ansvarsobjekt - det 
som ansvarshavaren ansvarar för, kan t.ex. vara en person, en uppgift, en sak eller en 
handling. Ansvarstillstånd - målet med ansvaret; till exempel hit ska vi eller detta status 
skall vi bevara eller uppnå. Ansvarsställaren - den man som ansvarshavare står till svars 
inför. I vissa fall kan, till exempel när man har ett ansvar inför sig själv blir man både 
ansvarsställare och ansvarshavare. Vidare beskriver Sandman (2014, s. 240) 
Ansvarsområdet - ansvarets storlek och gränssättande för när ansvaret är klart och 
ansvarsgrunden - vilken består av lagar, etiska principer eller formella kontrakt. Om en 
person ålägger sig att följa dessa lagar och bestämmelser och kan svara för sina 
handlingar, kan man säga att personen i fråga har tagit på sig ett ansvar. 
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I Sverige är det staten eller samhället som har det yttersta ansvaret för att hjälpa en 
människa i behov av omsorg och vård (Johansson 2007, ss. 10-11; Sand 2011, s.114). 
Men i och med att vården mer och mer flyttas över till hemmen, flyttas även ansvaret 
över vården mer och mer över till familjen. Familjens ansvarsroll har därmed ökat och 
fått en större betydelse trots att anhörigvården skall bygga på frivillighet (Johansson 
2007, s. 18). I andra länder är det i stället familjen som är fastställt enligt lag att ha 
ansvaret för sina hjälpbehövande familjemedlemmar (Sand 2011, s. 114). 
 
 

Plikt 
En plikt är något alla människor förhåller sig till. En plikt kan vara en känsla eller en 
handling som vi eller någon annan har lagt på oss. En plikt ställer krav på oss som inte 
går att bortse ifrån, det går inte att bara tillämpa en plikt när man vill eller när det passar 
utan den är något absolut och konstant. En plikt är något vi känner att vi måste utföra 
och plikten innebär ofta en norm från samhället. Skulle en plikthandling därmed missas 
innebär det att vi lätt sätter oss i en moralisk klandervärd situation (Henriksen & 
Vetlesen 2014, s. 174).  
  
  

Tidigare forskning 
 
Studierna hittades I databaserna Cinahl och Pubmed med hjälp av sökorden: family 
caregiver, informal caregiver, work, employe*, duty, responsibility, burden. Det 
utnyttjades även andra studiers referenslistor för att hitta andra studier. 
 
När det gäller anhörigas upplevelser av att vara vårdare finns mycket forskat utifrån 
olika diagnoser. Även forskning gällande samarbetet anhörigvårdare och 
sjuksköterska/distriktssköterska i allmänhet är välbeskrivet.  
 
Ward-Griffin och McKeever (2000, s. 99) menar att ett sant partnerskap anhörig och 
sjuksköterska emellan inte existerar då de båda inte deltar på samma villkor utan den 
anhöriga både är i underläge och har större fysisk och psykisk belastning. Spänning och 
frustration kan uppstå om den anhöriga lämnas ensam med ansvar som han eller hon 
inte känner sig förmå att hantera. Levesque, Ducharme, Caron, Hanson, Magnusson, 
Nolan och Nolan (2010, ss. 876-877) förklarar att ett aktivt lyssnande från 
sjuksköterskan i ett öppet klimat, individuellt anpassade lösningar samt delaktighet i 
upprättandet av en vårdplan är goda förutsättningar för samarbetet. En litteraturöversikt 
av Gillespie, Mullan och Harrison (2014, s. 3296) bedömer sjuksköterskornas stöd och 
information till anhöriga som ansvarar för äldres medicinering som mycket viktigt, då 
behandlingsstrategierna idag blir allt mer komplexa. Liksom tidigare är beskrivet 
tydliggör Linderholm och Friedrichsen (2010, s. 28-29) att familjens stöd ofta är 
nödvändigt för att en sjuk familjemedlem ska kunna bo kvar hemma, att detta görs av 
pliktkänslor gentemot den hjälpbehövande familjemedlemmen samt att det ofta 
påverkar anhörigvårdarens egen hälsa. Om samarbetet med den formella vården då 
fungerar dåligt upplevdes ofta känslor av maktlöshet hos anhörigvårdaren.  
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Utifrån de studier som hittats angående anhörigvårdare som samtidigt förvärvsarbetar 
tyder resultaten enigt på att ett stort omsorgsgivande, såväl tidsmässigt som fysiskt och 
psykiskt krävande, i större omfattning påverkar anhörigvårdarens hälsa, livskvalitet och 
möjlighet till förvärvsarbete (Eld & Carlsson 2011, s.285; Duxbury, Higgins & Smart 
2011, s. 30, 36-38; Juratovac & Zauszniewski 2014, s. 187). 
 
Eld och Carlssons (2011, s. 289) studie belyser att den anhöriga som bodde närmast den 
hjälpbehövande oftast var den som tog det största ansvaret och fick anpassa sig mest 
genom att hela tiden både praktiskt och mentalt vara förberedd på att något 
oförutsägbart skulle kunna hända.  
Liknande beskriver Duxbury, Higgins och Smart (2011, s. 36), att anhörigvårdare som 
hade den allra största belastningen var ensamstående kvinnor och som bodde ihop med 
den hjälpbehövande, vilket gjorde att de hade det svårt att avancera jobbmässigt. 
Relaterat till detta menar Juratovac och Zauszniewski (2014, s. 187) i deras studie att 
kvinnor som tar på sig ett stort ansvar i vården av en anhörig, samtidigt som de arbetar, 
skattar sin egen hälsa sämre och oftare har depressiva symtom. 
En äldre svensk studie av Jansson, Grafström och Winblad (1997, s. 293-294) belyser 
att döttrar med vårdansvar påverkas starkare än söner i samma situation. Studien visar 
även att en tredjedel av deltagarna inte hade någon annan anhörig att dela vårdansvaret 
av familjemedlemmen med, och att dessa anhörigvårdare tillhörde en särskilt sårbar 
grupp som borde få mer uppmärksamhet från den formella vården. Vidare tydliggörs att 
få av döttrarna och sönerna till den äldre med vårdbehov var villiga att ta på sig hela 
vårdansvaret, även om de blev anställda som vårdare till föräldern, då detta skulle 
medföra svårigheter till förvärvsarbete utanför hemmet. 
  
  
Eld och Carlssons (2011, s. 288) samt Boumans och Dorants (2014, s. 1611) resultat 
förklarar att en god balans mellan arbete och vård av en anhörig kan upplevas som en 
tillfredsställelse, då arbetet ses som en fristad eller skydd för att inte bli helt uppslukad i 
vården av den anhöriga. Samtidigt som det upplevdes positivt att känna sig behövd och 
kunna hjälpa till.  
Boumans och Dorants (2014, s. 1611) studie jämför hälsa och arbetsbelastning hos 
vårdpersonal som samtidigt privat vårdar en anhörig och menar på att 
sjukvårdsutbildade ofta blir utnämnda till "familjens sjuksköterska" och att det upplevs 
som en plikt eller självklarhet att använda sina kunskaper även privat. 
  
  
Sammantaget finns mycket kunskap kring anhörigvårdares upplevelser och mötet med 
den formella vården, vilken tyder på att ett välfungerande samarbete är av stor vikt för 
såväl samhället som familjen och individen. Det finns en del forskning om att vara 
anhörigvårdare och samtidigt förvärvsarbeta, men sparsamt med studier utifrån svenskt 
perspektiv. Specifikt kvalitativ forskning kring hur förvärvsarbetande anhörigvårdare 
upplever sitt ansvar anser vi saknas och vi ser därför en kunskapslucka i området vilket 
gör att vi ytterligare vill undersöka detta. 
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PROBLEMFORMULERING 
Ansvaret för gamla och hjälpbehövande i Sverige vilar enligt lagen på samhället. Trots 
detta står anhöriga för en stor del av omsorgen. Valet att som anhörig bli vårdare är 
sällan ett aktivt val med alternativ, utan är något som antingen kommer plötsligt eller 
utvecklas successivt under lång tid. Förväntningar och normer på familjen som ideal 
kan vara lika rådande som en lagstiftning. 
   
Som distriktssköterskor kommer vi ofta i kontakt med anhörigvårdare som fortfarande 
förvärvsarbetar. Att förvärvsarbeta och samtidigt åta sig ansvaret för en anhörig är ofta 
en krävande uppgift och tidigare forskning tyder på att både hälsan och arbetslivet 
påverkas av kombinationen. Det är därför av stor vikt att uppmärksamma 
förvärvsarbetande anhörigvårdares situation, och hur den formella vården kan förbättra 
det stöd som ges, då detta är ett problem som troligtvis kommer öka i takt med att vi 
lever allt längre. 
  
I denna studie vill vi svara på följande frågor: 
  
- Hur upplevs ansvaret som anhörigvårdare? 
- Hur upplever anhörigvårdare som förvärvsarbetar att samarbetet med den formella 

vården fungerar? 
- Hur upplevs kombinationen att vara anhörigvårdare och samtidigt förvärvsarbeta? 
 
SYFTE 
Syftet är att belysa hur anhörigvårdare, som förvärvsarbetar, upplever och påverkas av 
det ansvar de tar på sig angående vården och omsorgen av en familjemedlem. 

 
METOD 
Metoden som valts till detta arbete är en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 
ansats. Syftet med att använda sig av en kvalitativ forskning är att försöka lyfta fram 
och förstå informanternas upplevelser och perspektiv av ett fenomen eller en situation så 
som de upplever det, i deras vardag (Kvale & Brinkmann 2014, s.41).  Elo och Kyngäs 
(2007, s.107) menar att kvalitativ innehållsanalys är en vanligt använd metod vid 
vårdvetenskaplig forskning. 
 

Deltagare 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 156-157) brukar det i kvalitativa intervjustudier 
vanligtvis behövas mellan 5-25 intervjuer för att få ett optimalt analysmaterial. Ett annat 
sätt att bestämma antalet deltagare är att då intervjuerna inte längre ger ny kunskap, 
upplevelser eller nya infallsvinklar, när ämnet är mättat, slutar man intervjua fler. 
Många studiedeltagare behöver inte alltid innebära en mer vetenskaplig studie eller ge 
ett mer rättvist resultat, då det vid färre intervjuer kan ges mer tid åt förberedelser inför 
intervjuerna och mer tid åt analysarbetet, vilket stärker kvaliteten på resultatet. 
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De deltagare som söktes till denna studie skulle önskvärt särskilja sig så mycket som 
möjligt, ett brett urval gällande ålder, kön, arbete, etnicitet, relation till personen med 
vård och omsorgsbehov samt bo i tätort kontra landsbyggd. Inklusionskriterier var att de 
fortfarande skulle förvärvsarbeta och att de på något sätt var delaktig i vård och omsorg 
av en äldre, sjuk eller funktionsnedsatt anhörig. Tillvägagångssättet för att få tag på 
dessa anhörigvårdare skedde på flera olika sätt. Deltagaren till provintervjun kom i 
kontakts med via en bekant. Distriktssköterskor, arbetandes, i två olika kommuner 
tillfrågades muntligt eller via mail om de kände till någon anhörig som fyllde upp 
kriterierna. Anhörigstödet kontaktades i tre kommuner där de kunde hjälpa till att hitta 
fler deltagare. Via anhörigstödet skapades kontakt med fyra deltagare och via 
distriktssköterskorna kontaktades tre deltagare. Sedan kontaktades deltagarna via 
telefon för att stämma av och boka tid för intervjuerna. Samtliga deltagare fick ta del av 
ett informationsbrev (bilaga 2), skrivit under och därmed godkänt villkoren för att delta 
i studien. Anhörigstödet och distriktsköterskorna hade tillfrågat fler potentiella 
deltagare, men dessa tackade nej eller kunde tänka sig vara med men utanför tidsramen 
för denna studie. Det fanns även en deltagare som var tänkt att tillfrågas men av dennes 
personliga livssituation valdes bort. Dessa räknas som studiens bortfall. Av alla som 
svarade ja, var det ingen som senare valde att inte delta. 
 
Det blev tillslut åtta deltagare, sex kvinnor och två män. Tre deltagare vårdade sin 
förälder, fyra av dem vårdade sin make/maka och en vårdade sitt vuxna barn. Fyra av 
deltagarna var samboende med personen med vård och omsorgsbehov, tre både på långt 
avstånd och en bodde i samma ort. Vad gällde etnicitet hittades inte någon deltagare 
från en annan kultur eller land, alla deltagarna var ursprungligen från Sverige. 
Deltagarna var i åldrarna 40-67år. En deltagare jobbade inom industriutveckling, en 
inom vården, tre inom transport, två inom skola och omsorg och en inom kultur. 
Angående tätort eller landsbyggd var två deltagare bosatta i en större stad, fyra i en 
tätort och två på landsbyggden. 
 
Trovärdigheten för ett resultat ökar om resultatet är användbart eller överförbart. Med 
andra ord; kan överföras till andra situationer eller grupper. Genom att noggrant  
beskriva urval, datainsamling, deltagare, dataanalys och andra omständigheter kring 
studien gör det lättare för läsaren att göra en rättvis bedömning vad gäller 
trovärdigheten och den möjliga överförbarheten (Lundman & Hällgren Graneheim 
2008, ss. 198-199). 
 

Datainsamling 
 
Tider och platser för intervjuerna, bestämdes i samråd med deltagarna. Fyra av 
intervjuerna genomfördes i deras hem, tre genomfördes på offentliga platser och en 
hemma hos den anhöriga.  
 
Datainsamlingen skedde via kvalitativa forskningsintervjuer, där målet var att 
deltagarnas livsvärld skulle belysas/lyftas fram för att sedan genom tolkning få fram en 
innebörd. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 19). Denna form av intervju beskrivs av Kvale 
och Brinkmann (2014, s.19) som en halvstrukturerad livsvärldsintervju. 
 



 9 

Först skedde en presentation av författarna följt av småpratade och sen berättades 
upplägget för intervjun, berättade kort syftet med studien och användandet av 
bandspelarna. På så sätt blev både författarna och deltagarna mer bekväma med 
situationen. Kvale och Brinkmann (2014, s.170) menar att under de första minuterna får 
deltagaren en uppfattning av intervjuaren och den uppfattningen är avgörande för hur 
fritt deltagaren vågar prata, visa sina känslor och berätta om sina upplevelser under 
resterande intervju. 
 
Det utgicks från en intervjuguide (se bilaga 1) som följdes under intervjuernas gång. De 
olika intervjuerna gick åt olika riktningar under olika skeenden under intervjuerna och 
därav har följden av frågorna inte haft samma mönster under alla intervjuer, men alla 
frågor på intervjuguiden har ställts, diskuterats eller berörts i samtliga intervjuer. Enligt 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 166) finns det i en halvstrukturerad livsvärldsintervju 
möjligheter till att göra ändringar i frågornas ordningsföljd och form om det är 
nödvändigt för att kunna följa upp de svar deltagarna har gett. 
Intervjuguiden bestod av fem öppna frågor som relaterade till syfte och frågeställning 
och ett par följdfrågor, vilka var korta och enkla och hade som syfte att fördjupa 
deltagarnas svar och få en vidare reflektion.  
 
När intervjun i stort var klar avslutades den med att fråga om det var något deltagaren 
ville ta upp, som inte redan berörts. De flesta hade inget att tillägga, men två deltagare 
tog upp lite mer. I detta skede stängdes bandspelarna av och författarna frågade hur 
deltagarnas upplevelse av intervjun var, om det kändes bra så här efteråt. Två av 
deltagarna blev känslomässigt berörda under intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014, 
s. 170) menar att i slutet av en intervju kan det finnas en viss oro eller spänning hos 
deltagaren, för att denne under en viss tid har pratat om och varit öppen om 
känslomässiga och personliga upplevelser. Därför är det viktigt att följa upp dennes 
reaktioner och kontrollera att deltagaren mår väl innan man lämnar han eller henne. 
 
Det gjordes en provintervju som senare även inkluderades i arbetet. Intervjuerna varade 
mellan 34-106 minuter och bandades med hjälp av digitala bandspelare. Författarna var 
med på samtliga intervjuer, den ena höll i intervjun, den andra observerade, lyssnade 
och fick komma in med fler följdfrågor i slutet av intervjun om den hade något mer att 
fråga eller lyfta upp. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 171) är det lättare att förstå 
en text om man varit närvarande, sett och upplevt de tonfall och kropps- och 
ansiktsuttryck som deltagaren gjorde under intervjun. I och med att vi var med, båda 
två, på samtliga intervjuer kan ha medfört att alla deltagare fått i princip liknande frågor. 
Vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 198) stärker tillförlitligheten 
för resultatet. Vi genomförde fyra intervjuer var och transkriberade sedan intervjuerna i 
sin helhet. 
 
 
 

Dataanalys 
 
Att noggrant beskriva analysarbetet ökar tillförlitligheten hos ett resultat. (Lundman & 
Hällgren Graneheim 2008, s. 198). 
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Data analyseras med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 
Induktiv ansats innebär att analysen av texten är förutsättningslös, vilket lämpar sig bra 
vid upplevelseberättelser (Granskär & Höglund Nielsen 2008, s. 160). Syftet med en 
dataanalys är att organisera, ge struktur till och få fram innebörder i en text. Kvalitativ 
analys är en arbetsintensiv verksamhet som även kräver kreativitet och 
begreppskänslighet (Polit & Beck 2012, s. 556). Det huvudsakliga syftet med att 
använda sig av en kvalitativ innehållsanalys är att utifrån en text identifiera likheter och 
skillnader. Dessa likheter och skillnader uttrycks i kategorier eller teman. Vid tolkningar 
av en text måste man se till sammanhanget, vilket innebär att en text inte hur som helst 
kan plockas ur sitt sammanhang utan måste förstås utifrån texten som kommer före och 
efter (Lundman & Hällgren Graneheim 2008, s. 189). 
 
Först lästes intervjuerna igenom flera gånger, både enskilt och tillsammans för att bilda 
en helhet. Varje intervju fick ett nr, från ett till åtta, för att senare kunna veta vem av 
deltagarna som sagt vad. Sedan togs meningsbärande enheter ut ur texterna som svarade 
på syftet och klipptes ut. De meningsbärande enheterna sorterades grovt in i olika 
grupper, exempel på de olika grupperna; ansvar, samarbete med vården, ekonomi, 
kontroll, arbete, fritid, autonomi och familj. 
 
Därefter börjades kondensering och kodning av de meningsbärande enheterna. Att 
kondensera beskrivs av Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 190) som att texten 
kortas ner utan att innehållets mening förändras och texten blir således lättare att 
hantera. Att sätta en kod på en text eller som i detta fall på en kondenserad 
meningsbärnade enhet innebär att den abstraheras och får en etikett som kort beskriver 
textens innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim 2008, s. 190). Vi tog en grupp i 
taget. De första grupperna gjordes tillsammans för att förvissas om att det gjordes på 
liknande sätt, sen delades de resterande grupperna upp och författarna fortsatte 
kondensera och koda var och en för sig. Vid behov eller problem med kodningen togs 
kontakt med den andre för att diskuterade tillsammans över innehållet i den 
meningsbärande enheten och kom tillsammans fram till den kod som vidhöll textens 
innehåll. Sedan fördes de koder som visade på likheter eller skillnader av ett fenomen 
samman och detta resulterade i ett stort antal preliminära underkategorier. Innehållet i 
de preliminära underkategorierna jämfördes och flera underkategorier sammanfördes, 
dessa underkategorier ledde i sin tur ledde fram till tre kategorier; Att vilja sin 
anhörigas bästa, Att hantera ansvaret som anhörigvårdare och Att försöka leva som 
vanligt. 
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Tabell 1. Exempel ur analysprocessen 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

hade det vart 
nån som kunnat 
[...] prata med 
mig, sagt så här 
att nu är det så 
här. [...] ta 
kontakt med 
dom och dom å 
så hjälper dom 
dig eller här får 
du ett 
telefonnummer, 
ring dom så 
hjälper dom dig 
eller så här va. 
Så hade jag 
velat haft det 

Ring dom så 
hjälper dom dig, 
så hade jag 
velat haft det. 

Önskan om 
mer 
information 
 

Att som 
anhörig bli 
sedd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att hantera 
ansvaret som 

anhörigvårdare 

”….och det kan 
jag säga, att det 
varit 
sjuksköterskor 
som ringt till 
mig och undrat, 
tycker du att vi 
ska kalla på 
ambulans nu? 
Det är inte mitt 
ansvar!” 

Tycker du att vi 
ska kalla på 
ambulans nu? 
Det är inte mitt 
ansvar! 

Orimligt 
ansvar 

Att bära 
ansvar för 
andras ansvar 

 

Men jag har ju 
fått mycket mer 
att göra för vi 
har ju ett hus 
och en trädgård 
och [...] jag var 
ju tvungen till 
att gå ut och 
röja i 
trädgården. Det 
har jag ju aldrig 
gjort förut [...] 
utan det har ju 
han skött. Men 
det är sådana 

Jag har fått 
mycket mer att 
göra… det är 
sådana grejer 
jag får göra, 
liksom både 
inne och ute nu. 

Nytt 
ansvarsområde 

Livet 
förändras – en 
ny vardag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att försöka 
leva som 
vanligt 
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där grejer som 
jag får göra, 
liksom både 
inne och ute 
nu.” 
 
”Jag har jätte 
mycket vänner, 
jag har en 
fantastisk familj 
[...] sen har jag 
ju syskon, 
syskon med 
respektive och 
[...] jätte mycket 
vänner som man 
har haft nytta 
och hjälp och 
stöd av.” 

Fantastisk 
familj… jätte 
mycket vänner 
som man har 
haft nytta och 
hjälp och stöd 
av. 

Positivt stöd Nätverk som 
hjälp eller 
stjälp 

 

 

Etiska överväganden 
 
Vid en kvalitativ forskningsintervju läggs stor vikt vid intervjuarens förmåga att skapa 
en miljö där intervjupersonen känner sig säker och trygg att prata om personliga åsikter 
och upplevelser. Kvalitén av forskningsmaterialet är beroende av hur den sociala 
relationen mellan intervjuare och deltagare fungerar. Därför är det viktigt som 
intervjuare att etiskt visa respekt för deltagarens integritet och inte fokusera för hårt på 
den kunskap som önskas nås med studien (Kvale & Brinkmann 2009, s. 32). Det är 
nödvändigt att förklara för deltagarna hur studien kommer gå till och i vilket syfte den 
görs för att deltagarna ska kunna ge sitt samtycke till att delta i studien, det informerade 
samtycket. En studie får inte genomföras om det inte finns ett samtycke från deltagaren. 
Och ett samtycke är bara giltigt om deltagaren sedan tidigare fått information angående 
studien. Ett samtycke skall vara frivilligt och kan när som helst, omedelbart tas tillbaka 
(Kvale & Brinkman 2014, s. 107; Codex 2015). Deltagarna i denna studie fick först 
beskrivning av studiens syfte muntligt. Samtliga deltagare erbjöds ett skriftligt 
informationsbrev inför besöket men alla utom en upplevde att det räckte att läsa igenom 
det informerade samtycket i samband med intervjun. Innan intervjun startade 
förklarades av intervjuarna att materialet endast skulle komma att användas till detta 
arbete för att sedan förstöras. Författarna förklarade även att alla personuppgifter skulle 
avidentifieras och behandlas konfidentiellt. 
Det är viktigt att deltagarna får information på ett sätt och språk som gör att de förstår 
(Codex 2015). Informationen skall även innehålla risker eller fördelar som ett 
deltagande i studien kan innebära (Kvale & Brinkman 2014, s. 107; Codex 2015). 
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Förförståelse 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 197) innefattar förförståelsen hos en 
forskare tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap samt förutfattade meningar kring det 
fenomen som skall studeras. Förförståelsen är i många fall omedveten och svår att 
bortse ifrån. Förförståelsen kan även medföra något positivt i forskningsprocessen då 
den leder till igenkännande och möjligheter till fördjupade kunskaper.  
Det har under arbetets gång diskuterats vilka erfarenheter och kunskaper författarna 
besitter angående fenomenet.  
 
RESULTAT 
Materialet som blev tillgängligt utifrån intervjuerna var gediget och resulterade i tre 
kategorier; Att vilja sin anhörigas bästa, Att hantera ansvaret som anhörigvårdare och 
Att försöka leva som vanligt. Varje kategori bestod av tillhörande underkategorier. 
 
Tabell 2. Underkategorier och kategorier 
Underkategorier Kategorier 

• Familjen bär det största ansvaret 
• Plikten inom familjen 
• Att se till familjemedlemmens vilja 

och behov 
• Att föra den anhörigas talan 

Att vilja sin anhörigas bästa 

• Möjlighet för anhörigvårdaren att 
lämna över ansvaret 

• Att bära ansvar för andras ansvar 
• Att som anhörigvårdare bli sedd 

Att hantera ansvaret som anhörigvårdare 

• Livet förändras – en ny vardag 
• Nätverk som hjälp eller stjälp 
• Förvärvsarbetet – en självklarhet 

som leder till både andrum och 
stress 

Att försöka leva som vanligt 

 
Att vilja sin anhörigas bästa 
 

Deltagarna beskrev enhetligt att det yttersta ansvaret för den anhöriga vilade på dem. 
Med detta menade anhörigvårdarna att grundansvaret för en individ vilade på den 
informella vården, alltså familjen, och att den formella vården bara sågs som ett stöd 
eller komplement. Anledningen till att anhörigvårdarna tog ett så stort ansvar var en 
önskan att se till den anhörigas bästa. Att ta hand om den sjuka eller skadade anhöriga 
sågs ofta som en självklarhet då deltagarna hyste starka känslor och brydde sig om 
familjemedlemmen. Det fanns en vilja som genomsyrade samtliga deltagares 
berättelser, att deltagarna ville göra det goda för sin familjemedlem. Sätt att se till den 
anhörigas bästa var att sätta den anhörigas vilja främst samt att föra den anhörigas talan. 
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Familjen bär det största ansvaret 
Trots att lagen säger att samhället har det yttersta ansvaret för individen menade 
anhörigvårdarna enhetligt att de upplevde ett huvudansvar för den anhörigas välmående. 
Anhörigvårdarna förklarade vidare att ansvaret var något konstant, ingenting som de 
kunde släppa ifrån sig utan ansvaret varade under dygnets alla timmar. Oavsett om man 
fick hjälp av någon annan sade sig deltagarna alltid vara uppfyllda med ansvaret i 
tanken. Vårdens ansvar däremot sågs som ett mer avgränsat uppdrag för en särskilt 
bestämd insats: 
  

”Det är jag som har ansvaret för mina föräldrar. Eller min förälder. Det är 
inte hemtjänsten som har hela ansvaret! Ja visst dom har ett dagligt ansvar 
att allt fungerar som det ska men det är jag som anhörig som har 
huvudansvaret precis som en förälder till ett skolbarn…. Kan jag tycka…” 
Deltagare nr 7. 

 
Resultaten tydde även på att önskemål om en mer anpassad vård fanns, deltagarna 
upplevde vården som stereotyp och inte formad efter individens behov. Familjen 
däremot kände den anhöriga mer på djupet och hade kännedom om den anhörigas liv, 
intressen och färdigheter som den person han eller hon var innan sjukdomen eller 
skadan. Den formella vårdens insatser gick helt enkelt inte att jämföra med familjens 
stöd: 
 

”Ja ja dom gör vad dom ska på ett jättebra sätt men det räcker inte. Det 
måste vara någon mer personlig koppling. Om det ska bli bra….” Deltagare 
nr 6. 

 

Plikten inom familjen  
Den största anledningen till att anhörigvårdarna tog på sig ansvaret för den anhöriga var 
de starka känslomässiga band som förenade dem. Oavsett om det var en förälder, ett 
barn eller en partner, var personen deltagaren vårdade en viktig person i deras liv och 
det kändes meningsfullt men samtidigt förpliktigat att göra detta. Om den anhöriga 
tidigare i livet gett mycket gott i relationen med anhörigvårdaren stärktes detta 
ytterligare. Deltagarna menade att plikten som make/maka inte försvinner utan snarare 
stärks vid sjukdom, att lämna en sjuk anhörig var inte att tänka på: 
 
  

”Jag kan inte tänka mig att skilja mig från […] Jag kan inte tänka den 
tanken, för vi har haft det så jäkla bra […] Åhh det finns inte i min värld.” 
Deltagare nr 3. 
 

Inte heller rollen som förälder går att bortse ifrån när ett vuxet barn blir sjukt eller 
skadat: 

”och händer det ens barn något så tar man ju ner månen om det går” 
Deltagare nr 1. 

 
Plikten som anhörigvårdare innebar även enligt deltagarna en stor oro. Särskilt när den 
anhöriga var ensam hemma utan tillsyn fanns ett behov av att kontrollera att den 
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anhöriga mådde väl. Deltagarna hade olika strategier för att förvissa sig om att det stod 
rätt till med den anhöriga och det vanligaste sättet var att hålla kontakten över telefon, 
vilket ofta skedde regelbundet. En deltagare valde utöver telefonkontakt att använda sig 
av kameror och berättar:  
 

”..så här ser min vardag ut, varje morgon när jag går upp så tittar jag 
igenom kamerorna för att se var mamma befinner sig…” Deltagare  nr 4. 

  
Trots att upplevelsen av kontroll minskade oron för den anhöriga hos anhörigvårdaren 
förklarade en av deltagarna att det inte gick att ha full kontroll över den anhöriga:  
 

”det går inte att övervaka hela tiden heller […] det kan ju hända saker även 
om man är hemma.” Deltagare nr 8. 

 

Att se till familjemedlemmens vilja och behov  
Anhörigvårdarna kämpade med att tillgodose önskemål från den anhöriga och se till den 
anhörigas vilja. Att vara anhörigvårdare innebar, för flera av deltagarna, att deras egen 
vilja försakades. Den anhörigas behov gick före. Tiden och ibland även orken, räckte 
inte till för att se till fler intressen eller förpliktelser. Dåligt samvete gentemot den 
anhöriga vid egna aktiviteter, slet också i deltagarna, vilket ledde till att anhörigvårdarna 
fick mycket lite tid för återhämtning. 
Ibland kunde den anhörigas intressen förändras i och med sjukdomen och deltagarna 
kände sig stundtals osäkra i huruvida den anhöriga upplevde situationen. En deltagare 
som blivit erbjuden avlastning i form av dagverksamhet såg inte detta som ett alternativ 
då den anhöriga inte trivdes där: 
  

”vi har försökt få in honom på dagverksamhet, för han har ju älskat att laga 
mat, älskat att baka. Och allt skulle han kunna få göra där. Vi hade beställt 
allt, taxi, så bara spjärnade han emot, bara stoppade i dörren, och 
spjärnade emot och visade att nej det här är jag inte med på. Så vi fick bara 
skrinlägga allt” Deltagare nr 3. 

  
Ett par av deltagarna kände dock att de var tvungna att sätta sin egen hälsa främst för att 
på så sätt orka med att vara anhörigvårdare. Men att behöva gå emot den anhörigas vilja 
upplevdes ofta som ett dilemma kantat med skuldkänslor för deltagarna. Ibland uppstod 
situationer där anhörigvårdarna tvingades att gå bakom ryggen på den anhöriga för att 
de upplevde att de inte hade något annat val. Det handlade då framför allt om kontakter 
med vården, för att anhörigvårdaren skulle få mer information, eller om 
anhörigvårdaren uppfattade att den anhöriga inte var kapabel att fatta beslutet själv:  
  

”Så han är väldigt vaken när det är sådär, så man får passa sig, och gå 
bakom ryggen, men det är ju inte fint heller va! Men vad gör man, man får 
ju smyga lite istället för att han ska gå i taket […] när det är någonting.” 
Deltagare nr 5. 
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Att föra den anhörigas talan  
Deltagarna var eniga om att i samband med att deras anhöriga blev sjuka uppstod ett 
behov av att någon kämpade för dem och förde deras talan då de inte längre hade 
förmåga att göra detta själva. Behovet av en advokat tycktes öka i takt med vårdbehovet 
och rörde sig framförallt om strider mot vård och andra myndigheter. En deltagare hade 
under en period varit god man för sin anhöriga. Flera av deltagarna beskrev att de 
upplevde sig själva som en samordnande person. Att föra denna kamp upplevdes 
energikrävande för deltagarna och känslan av att sträva i uppförsbacke utan att få 
någonting gratis fanns där hela tiden. Dessutom gällde det att ständigt vara uppmärksam 
på att den anhörigas rättigheter då det sällan räckte att säga till en gång: 
 

”Men det gäller ju liksom att ligga på då va! [...] Det är inte förrän nån 
säger till som man får mycket va! Sen kanske de gör någon insats i början 
då va! Det dyker upp en hel armé av befattningshavare, det är hemtjänsten 
och äh sjukgymnaster och bröte va, och så verkar det så väldigt mycket när 
det är vårdplanering och allting, men sen efter det va så är det bara ett spår 
och så följer man det då!” Deltagare nr 6. 

 
Att föra den anhörigas talan kunde även innebära att se till att familjemedlemmen inte 
blev kränkt som person. En deltagare fick vid ett tillfälle försvara sin anhöriga gentemot 
en personal i hemtjänsten:   
 

”Han slåss inte… han gör inte det… men han kan ha missat, han kan ha 
velat greppa henne. Och det blev inte bra”… Deltagare nr 3. 

 

Att hantera ansvaret som anhörigvårdare 
 
Deltagarna beskrev att ansvaret för den anhöriga fanns hela tiden. Exakt vad ansvaret 
innebar och hur deltagarna upplevde det varierade däremot. Vidare vilka möjligheter 
deltagarna fann att lämna över delar av ansvaret till någon annan föll sig olika. 
Resultatet tydde på att de deltagarna som bodde tillsammans med eller nära den 
anhöriga eller hade en anhörig med ett komplext eller otydligt vårdbehov var de som 
hade svårast att lämna över ansvaret till någon annan. Att behöva ta ansvar över viktiga 
beslut i vården eller att personalen gjorde det dem skulle ledde till otrygghet och 
ytterligare behov av kontroll. 
 

Möjlighet för anhörigvårdaren att lämna över ansvaret  
Upplevelsen av att kunna lämna över ansvaret till den formella vården både praktiskt 
och emotionellt varierade stort mellan deltagarna. Anledningar till att vissa av 
deltagarna inte lämnade över ansvaret berodde både på att anhörigvårdarna inte ville 
eller kunde. Otrygghet med vården var en annan orsak till att anhörigvårdarna hade 
svårt att släppa kontrollen över ansvaret. Frustration uppstod när myndigheter 
omprövade och drog in på stödformer den anhöriga haft och som istället lades på 
anhörigvårdaren. Det svåraste tycktes vara när den anhöriga hade ett mer diffust 
omvårdnadsbehov. Till exempel när den anhöriga inte var tillräckligt sjuk så att det 
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krävdes hjälp ifrån den formella vården utan anhörigvårdaren tillsammans med den 
anhöriga redde upp det någorlunda på egen hand: 
 

”hade jag inte funnits så hade han ju varit tvungen att ha någon annan som 
hade tagit med honom […] men nä det alternativet finns inte, det gör det 
inte, nä inte än… inte så länge han är så här klar i huvudet och inte dement 
eller så”…”och jag skulle inte heller vilja ha någon annan gåendes 
här”…..Deltagare nr 8. 

 
  
Andra deltagare hade lyckats få till en tydlig ansvarsfördelning mellan dem och den 
formella vården. När den anhöriga hade ett stort omvårdnadsbehov eller om 
anhörigvårdaren bodde med ett större geografiskt avstånd från den anhöriga upplevdes 
det lättare att lämna över ansvaret till någon annan. Det föreföll också mer självklart 
från den formella vårdens sida att erbjuda mer hjälp när hjälpbehovet var klart och 
tydligt, eller när det inte fanns familjemedlemmar att räkna med på nära håll. Deltagare 
som bodde längre ifrån sin anhöriga tycktes också ha lättare att förlita sig på att den 
formella vården tog över ansvaret. Att känna trygghet med att lämna över ansvar till 
någon annan upplevdes positivt för anhörigvårdaren: 
  

”Nu blir det så att jag förlitar mig, och det gör jag gärna, på hemtjänsten, 
att dom ledsagar honom helt enkelt…” Deltagare nr 7. 

 
 

Att bära ansvar för andras ansvar  
Deltagarna beskrev tydligt särskilda områden där de upplevde sig få ta ett stort ansvar 
för den anhöriga, ansvarsområden som de egentligen inte tyckte var deras. Det handlade 
om uppföljningar som inte gjordes eller insatser som rann ut i sanden allteftersom tiden 
gick. Deltagarna menade också att det påverkade dem starkt när det inte fungerade med 
personalen och de fick ta ansvar för att personalen gjorde sitt arbete på rätt sätt. Flera av 
deltagarna beskriver att de varit i kontakt med chefer då de funnit brister i vård eller 
omsorg av den anhöriga: 
 

”då kände jag bara såhär, att det här kan inte vara sant, att han med sin 
taskiga balans ska gå upp på en stol och hon står på golvet….så då ringde 
jag till hennes chef… det här accepterar jag inte… ” Deltagare nr 1. 

  
 
Än mer ansträngande upplevdes det för deltagaren när vården lämnade över för stort 
ansvar eller lät deltagaren fatta beslut gällande den anhöriga som de inte ansåg sig 
kunniga nog att hantera, misstron till vården ökade. Ansvaret kunde innebära beslut i 
akuta situationer eller gällande medicinsk behandling: 
 
 

”….och det kan jag säga, att det varit sjuksköterskor som ringt till mig och 
undrat, tycker du att vi ska kalla på ambulans nu? Det är inte mitt ansvar!” 
Deltagare nr 3. 
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Deltagarna hade ändå förståelse för begränsningar i vårdens kapacitet, samt att den 
mänskliga faktorn kunde vara bidragande till att de själva tvingades ta stort ansvar. 
Detta gällde särskilt i situationer när oerfaren eller icke ordinarie personal var 
inblandad. Anhörigvårdarna kunde till och med tycka synd om personal som kände sig 
osäkra eller okunniga gällande just deras anhöriga. Positivt upplevdes när 
anhörigvårdaren hade en mindre, återkommande grupp personer från den formella 
vården att ha kontakt med: 
 

”och att det är hemtjänstpersonal som jag har då, ja! Jag har nog träffat 
alla. Jag har till slut lärt mig vad alla heter. Så om jag ringer så vet jag 
nästan alltid vem det är, jag får ett namn som gör att jag vet vem det är… 
Och det är väldigt skönt! Att det är ett greppbart antal personer här…” 
Deltagare nr 7. 

 
 

Att som anhörigvårdare bli sedd 
Många av deltagarna uttryckte att vården brast i information angående vilka rättigheter 
eller vilken hjälp det fanns att få. Deltagarna uttryckte att som anhörigvårdare var det 
svårt att veta vad som gällde, vad vården kunde bistå med. Deltagarna menade att de 
främst på egen hand fick leta reda på den information de behövde och inte fick 
någonting serverat: 
 

”Jag visste inte alls vart jag skulle vända mig eller någonting då, [harkel] 
utan det fick ju jag liksom börja nysta och leta då [...] hade det vart nån 
som kunnat [...] prata med mig, sagt så här att nu är det så här. [...] ta 
kontakt med dom och dom å så hjälper dom dig eller här får du ett 
telefonnummer, ring dom så hjälper dom dig eller så här va. Så hade jag 
velat haft det.” Deltagare nr 2. 

 
Ett gott samarbete mellan anhörigvårdaren och den formella vården innebar en trygghet 
med den vård som bedrevs för den anhörige. Tryggheten i att bli kontaktad om det var 
något särskilt kunde göra det lättare för deltagaren att koppla bort ansvaret för en stund. 
God information tidigt i sjukdomsprocessen så anhörigvårdaren visste vad som väntade 
upplevdes också positivt. 
Att som anhörigvårdare känna sig sedd utifrån sin situation påverkade och underlättade 
mycket enligt deltagarna. En deltagare kände stor tacksamhet när personalen tog sig tid 
och såg henne i en svår situation: 
 

”Ja jag kan säga att så mycket som hemtjänstpersonalen fick ta då, med 
både pappa och mig också höll jag på att säga, det är obeskrivligt! För då 
stöttade dom mig! Med allt! För då var det rörigt helt enkelt, med allt.” 
deltagare nr 7.  

 

Att försöka leva som vanligt 
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När en familjemedlem drabbades av en sjukdom eller skada ställdes vardagen på ända. 
Livet förändrades och deltagaren tvingades anpassa sig och ta större ansvar över olika 
faktorer kring hemmet, familjen och den anhörige. Hela familjen påverkades och när 
den anhöriga förlorade sin identitet och personlighet förändrades relationer och samspel 
dem emellan. Detta ledde ibland till begränsningar i livet för deltagarna. 
Begränsningarna kunde röra både arbetslivet och fritiden. 
 

Livet förändras, en ny vardag 
I och med familjemedlemmens sjukdom eller begränsning fick deltagaren fler och nya 
ansvarsområden i hemmet. Detta bidrog till en känsla av att ständigt vara ansvarig för 
allt, en känsla av att vara ensam i beslutsfattande frågor och inte längre kunna dela 
ansvaret för hem och familj med någon. Ansvarsområden kunde till exempel handla om 
praktiska göromål som skötsel av hus och trädgård, handling eller att sköta familjens 
ekonomi: 

 
”Men jag har ju fått mycket mer att göra för vi har ju ett hus och en 
trädgård och [...] jag var ju tvungen till att gå ut och röja i trädgården. Det 
har jag ju aldrig gjort förut [...] utan det har ju han skött. Men det är 
sådana där grejer som jag får göra, liksom både inne och ute nu.” 
Deltagare nr 5. 

 
Många av deltagarna tog upp att det kändes svårt och sorgset att leva med en person 
som på grund av sjukdom eller skada förändrats i sin personlighet. Relationen 
familjemedlemmarna emellan var inte länge den samma: 
 

”Dels relationen, att den inte finns så. Att man har mist sin livskamrat. Det 
är det största att barnen inte har sin väl fungerande pappa Det är en 
kronisk stress. Att man blir påmind om det, sorgen finns hela tiden. […] kan 
inte kommunicera med mig om ansvaret med barnen [...] sånt har jag ju 
varit ensam, då är man ju ensam. Där är ju [...] inte alls med som delaktig 
och det är ju en sorg. En jättesorg. Så där är jag ju ensam mycket.” 
Deltagare nr 3. 

 
Den förändrade livssituationen påverkade och begränsade deltagarna på olika sätt och i 
olika grad. Ett par av deltagarna menade att de lättare blev ledsna och irriterade än innan 
den anhöriga blivit sjuk. De flesta av anhörigvårdarna ansåg sig mer begränsade och var 
tvungna att ständigt planera. Det fanns inte längre någon möjlighet till spontanitet. Den 
nya livssituationen ledde också till ekonomiska begränsningar för somliga av 
deltagarna: 

 
”Det är även det ekonomiska som får ju ta väldigt stort stryk. Om han hade 
varit frisk och fortsatt arbeta, löner, löneökningar och allt [...] och pension, 
allting blir ju påverkat av att man blir sjuk och det, jag tycker inte det är 
rättvist egentligen, [...] man kan ju inte rå för att man får en sån här 
sjukdom.” Deltagare nr 8. 
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Många av anhörigvårdarna uttryckte att trots allt ansvar som låg på dem så kändes det 
inte som det fanns något val att välja bort ansvaret. De fick följa med i 
sjukdomsförloppet och ta det för vad det var. De levde med detta nu och just nu fann de 
sig i situationen. Det var som det var. Att försöka njuta av varje dag och leva i nuet var 
ett sätt för deltagarna att finna kraft. Möjligheten att se vardagen och livet så som det nu 
blev på ett positivt sätt gjorde att det blev lättare att acceptera, leva i och förhålla sig till 
situationen: 

 
”Vi har bokat en resa till [...] över jul [skratt] med hans dementa bror 
också [skratt] så nu har jag två gubbar att ta hand om i jul. [...] det är la 
ingenting om man har en eller två dementa gubbar tänker jag [skratt] 
Deltagare nr 5. 

 

Nätverk som hjälp eller stjälp  
Deltagarna beskrev sitt nätverk som släkt, vänner och andra viktiga personer i deras liv. 
Flera av deltagarna hade bra stöd bland släkt och vänner, att de ställde upp och hjälpte 
när de kunde, vilket självklart underlättade för dem i vardagen. En deltagare kände ett 
stöd från kyrkan. Deltagare som hade hjälp med att axla ansvaret kring den anhörige, 
inte stod själva vid beslutsfattande situationer, kände en stor lättnad och tacksamhet. Ett 
delat ansvar gav större trygghet, underlättade i många situationer och tyngden på själva 
ansvaret blev lättare:  
 
 

 ”Jag har jätte mycket vänner, jag har en fantastisk familj [...] sen har jag 
ju syskon, syskon med respektive och [...] jätte mycket vänner som man har 
haft nytta och hjälp och stöd av.” Deltagare nr 1. 

 
Tvärt emot ovanstående kunde också släktingar istället för stöd innebära ytterligare krav 
och förpliktelser som stressade anhörigvårdaren. Detta gällde särskilt när 
anhörigvårdaren hade åtagit sig ansvar för flera familjemedlemmar i behov av hjälp. 
Flera av deltagarna kände att de inte ville begära hjälp eller belasta andra för mycket då 
de menade att alla sliter med sitt egna idag. 
En deltagare tog upp att ett delat ansvar även kunde vara något negativt. När det var fler 
som ansåg sig veta vad som var bäst för den anhöriga kunde det lätt leda till konflikter 
dem emellan: 
 

”han rök jag ihop med i december förra året. För han tyckte, sätt in mamma 
på hemmet! Ska vi sätta [...] på ett hem när hon är tillräckligt frisk för att 
vara hemma [...] håll käften! Och sen slängde vi på.” Deltagare nr 4. 

 
Flera deltagare beskrev att den anhörigs egna vänner försvann allt eftersom. Och att det 
framförallt var anhörigvårdarens nätverk som upplevdes som hjälp. Vidare spekulerade 
en deltagare i hur dagens moderna nätverk i form av sociala medier inte upplevdes som 
något stöd: 
 

”Men det är ingenting som man tar och lägger ut på facebook: Tjena, min 
mamma fick Alzheimer och jag fick göra det här och det här...det är 
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ingen...det är så skämmigt! Det måste det vara eller jag vet inte, det känns 
som att det är det.” Deltagare nr 4. 

 

Förvärvsarbetet – en självklarhet som leder till både andrum och stress  
Att vara anhörigvårdare och samtidigt ha ett förvärvsarbete att sköta upplevdes av 
deltagarna som dubbelarbete. Deltagarna beskrev det som att det var svårt att få tiden 
och kraften att räcka till för att göra ett fullgott arbete på bägge så kallade 
arbetsplatserna. Samtidigt sågs förvärvsarbetet som en självklar del i livet, det var något 
man helt enkelt bara var tvungen att göra. De flesta av deltagarna arbetade heltid på sitt 
förvärvsarbete men flera önskade att gå ner i tid för att orka med att samtidigt vara 
anhörigvårdare. Den främsta anledningen till att de inte gick ner i tid var av ekonomiska 
skäl. De menade att om det funnits ett alternativ där de skulle fått rimlig ekonomisk 
ersättning för den tiden de lade ner för anhörigvården hade de också haft möjligt att 
arbeta mindre: 
  

”ja det är att jag kunde gått ner i tjänst utan att förlora lön, om jag hade 
fått 20 % av kommunen eller någonting för att visa vad jag gör här hemma, 
allt det extra jobbet det faktiskt blir….” Deltagare nr 3. 

   
Angående frågan att helt sluta förvärvsarbeta och bara vara hemma och vårda sin 
anhöriga var svaren kluvna då det också upplevdes påfrestande att bara vara hemma:  
 

”Som jag ser det skulle det inte vara ett alternativ, då skulle min situation 
bli ännu sämre” Deltagare nr 2. 

   
Deltagarna beskrev att de ofta var tvungna att planera in olika ledigheter från 
förvärvsarbetet för att kunna följa med den anhöriga på läkarbesök eller andra 
kontroller. Oftast blev det att deltagarna löste detta genom att ta ut semesterdagar, 
komp- eller flextid. Ibland fick deltagarna hastigt lämna arbetsplatsen för att ansvaret 
över den anhöriga gick före. 
 
Ett annat bekymmer flera av deltagarna nämnde var när de behövde komma i kontakt 
med vården över telefon och detta oftast var tvunget att ske under deras arbetstid. En av 
deltagarna hade möjlighet att tillfälligt gå ifrån arbetsplatsen under samtalet, en annan 
ringde på kafferasten. En deltagare upplevde stress då ett telefonsamtal inte gick att 
genomföra alls samtidigt som hon arbetade då det direkt störde hennes arbetsuppgift: 
  

”Det är helt hopplöst! Du ringer till lasarettet….. vi ringer dig någon gång 
klockan två! Då ska vi se här… Då är jag ute och kör….nu ställer vi turen 
här för att jag ska vara i samtal [ironi] nej det fungerar inte alls!....” 
Deltagare nr 4. 

  
De flesta deltagarna menade att ansvaret för den anhöriga påverkade deras 
förvärvsarbete på något sätt. Antingen genom tankar på den anhöriga, vilket gjorde 
deltagarna mer okoncentrerade på sin arbetsuppgift eller mer konkret där en deltagare 
vid tillfällen fått ta med sig den anhöriga till arbetet vilket hon berättar såhär: 
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 ”Hon var uppriven som bara den…. Och så fick jag ju bara sätta henne där 
vid handikappsätet och när jag stod still så fick jag prata med henne….” 
Deltagare nr 4. 

 
Ett par av deltagarna hade fått byta arbetsuppgifter eller begränsats gällande vissa 
uppdrag. Endast ett fåtal av deltagarna ansåg att ansvaret för den anhöriga inte 
påverkade arbetet i någon större utsträckning, vilket en deltagare förklarade som att det 
troligtvis berodde på arbetets karaktär:  
 

”jag är inte oumbärlig i mitt jobb på något sätt… det finns alltid folk som 
kan göra mina delar av jobbet… ” Deltagare nr 7. 

   
När det gällde arbetets karaktär i den mån deltagarna fick förståelse för sin livssituation 
samt hur lätt eller svårt det var att få ledigt varierade resultatet. Flexibilitet från 
arbetsplatsen visade sig spela en viktig roll i huruvida deltagaren upplevde 
kombinationen förvärvsarbete med anhörigvård. Förståelse från arbetsplatsen kunde 
komma från såväl chefen som kollegor. 
Andra deltagare upplevde motstånd från arbetsplatsen: 
  

”…och när jag skulle vilja vara ledig och åka och besöka henne på 
lasarettet, så var det alltid så svårt! Och besvärligt!....” Deltagare nr 5. 

   
 Förvärvsarbetet kunde både ses som något positivt och negativt för deltagarens hälsa. 
På arbetet träffade deltagarna kollegor och det fyllde för flera av deltagarna en viktig 
social funktion. En deltagare nämnde att han kunde släppa ansvaret för hemmet när han 
kom till arbetet, en annan fick sina egna tankar skingrade när hon hörde kollegornas 
historier om deras liv. Ytterligare en deltagare beskriver arbetet som hennes 
andningshål. Arbetet kunde också upplevas som stressfyllt. Både för att deltagarna 
oroade sig för den anhöriga samt att arbetsuppgifterna dränerade deltagaren på kraft och 
energi. Energi som deltagaren hellre ville lägga på den anhöriga. En deltagare hade 
precis valt att gå i pension i förtid: 
 

”jag har väntat på att få bli pensionär, jag har varit så trött, ja så nu 
känner ja… jag gick ju nu två år för tidigt för jag känner bara att nä, jag 
orkar inte mer….” Deltagare nr 8. 

 
 
 
DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
För att ett resultat i en studie skall uppfattas som sant, bör resultatet beskriva och lyfta 
fram vad som var meningen att få fram, med andra ord svara på syftet med studien. Ett 
resultat anses därmed giltigt om det svarar på studiens syfte (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2008, s. 197). Syftet med denna studie var att belysa hur anhörigvårdare, 
som förvärvsarbetar, upplever och påverkas av det ansvar de tar på sig angående vården 
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och omsorgen av en familjemedlem. Innehållet i resultatet anses svara väl på studiens 
syfte. 
  
Socialstyrelsen (2013, s. 24) beskriver utifrån lagen, att ansvaret för att hjälpa eller 
stödja en familjemedlem bygger på frivillighet och avgörs av individen själv.  
Trots detta tyder resultatet genomgående på att anhörigvårdare idag, liksom förr, känner 
en stark vilja och skyldighet att ta ansvar för sin familjemedlem.  
Resultatet i denna studie förklarar att anhörigvårdarna främst såg sig själva som 
huvudansvariga och att den formella vården sågs som ett komplement till deras 
omsorger. Liknande beskrivs i en studie av Buscher, Astedt-Kurki, Paavilainen och 
Schnepp (2011 s. 712) där det framhävs att samarbetet och relationen mellan den 
formella vården och anhörigvårdaren är en skräddarsydd förhandling som inte enbart 
bestäms utifrån den professionella vårdens villkor. Tvärt om är det anhörigvårdaren som 
bestämmer om det kommer uppstå någon form av relation mellan dem och den formella 
vården alls. Att endast se anhörigvårdaren som ett redskap för den formella vården, 
bortser från verklighetens komplexitet. Deltagarna i vår studie kunde vidare bli 
frustrerade om den formella vården, som hade särskilda professionella kunskaper, inte 
upplevdes utföra sitt arbete. Detta ledde till att anhörigvårdarna behövde kontrollera 
såväl den anhöriga som vårdpersonalen 
  
Deltagarna i vår studie förklarar också anledningar till varför de tar ett så stort ansvar 
gällande sin familjemedlem och att det främst rör sig om kärlek och plikt till en viktig 
person i deras liv. Resultatet tyder också på att ju starkare banden familjemedlemmarna 
emellan är desto starkare upplevs också pliktkänslan att se till sin anhörigas bästa. 
Hellström och Carlander (2010, s. 81-86) menar att familjen ofta engagerar sig än mer 
när en familjemedlem blir sjuk eller gammal. Liknande ses i denna studies resultat där 
deltagarna kämpade för att fylla de luckor vilka de ansåg deras anhöriga inte längre 
klarade av att utföra. Att se sin familjemedlem i denna nya, mer hjälpbehövande roll, 
var ofta smärtsamt vilket ytterligare stärkte känslan av att på alla tänkbara sätt göra det 
så gott som möjligt för den sårbara familjemedlemmen. Henriksen och Vetlesen (2014, 
s. 174) förklarar att när en människa känner plikt inför något upplevs det som moraliskt 
klandervärt om plikthandlingen missas. Vilket också ges exempel på av 
anhörigvårdarna i vår studie, då de beskriver skuldkänslor när de inte lyckas leva upp 
till det goda som önskas den anhöriga.  
  
Det upplevdes extra svårt för deltagarna i vår studie när den anhöriga inte själv kunde 
framföra sin önskan eller när anhörigvårdaren tvingades gå emot den anhörigas vilja. 
Resultatet visar att anhörigvårdaren ofta sätter den anhörigas hälsa främst och på så vis 
försakar sin egen vilja och hälsa. Att anhörigvård inte är något enkelt uppdrag beskrivs 
även av Duxbury, Higgins och Smart (2010, s. 31, 39) som också menar att bara för att 
det finns kärlek mellan två familjemedlemmar betyder det inte att det är lätt för den ena 
att vårda den andra och att anhörigvården för med sig utmaningar och kostnader så som 
bland annat utbrändhet, isolering och känsla av att förlora sin tidigare identitet.  
  
Känslomässig stress kunde enligt Duxbury, Higgins och Smart (2010, s. 31) också leda 
till känslor hos anhörigvårdaren i form av ånger, ilska och hjälplöshet. Flera deltagare i 
vår studie nämnde eller antydde frustration samt att de lättare blev ledsna eller irriterade 
än innan den anhöriga blivit sjuk eller skadad. Även här kan det ses en koppling till hur 
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pass belastad anhörigvårdaren upplevde sig. I situationer med hög belastning och lite 
stöd tyddes anhörigvårdaren ha närmre till känslomässig stress.  
  
Somliga av deltagarna hade ett rikt nätverk i form av släkt och vänner att dela ansvaret 
med. Eldh och Carlsson (2011, s. 286) menar att det sociala nätverket kan vara en väg 
att minska stressen hos anhörigvårdaren. Resultatet i vår studie tyder dock på att det 
finns stora variationer angående det sociala nätverket och dess förmåga att upplevas 
hälsofrämjande för anhörigvårdaren. Det sociala nätverket kunde inte alltid ses som ett 
självklart stöd. Somliga deltagare upplevde till och med det sociala nätverket som 
ytterligare en belastning ålagd anhörigvårdaren. 
  
När det gäller upplevelsen av ansvaret tycktes de anhörigvårdare som bodde 
tillsammans med eller nära den anhöriga ha ett större ansvar. 
Liknande resultat framkommer i Eldh och Carlssons (2011, s. 289) studie där deltagarna 
som bodde nära den anhöriga menade att de hade större ansvar, relaterat till släktingar 
som bodde längre bort och att detta resulterade i att de var tvungna att vara förberedda 
om oförutsedda situationer skulle uppstå. Att hela tiden vara beredd på det oförutsedda 
var en känsla som också fyllde flera av våra deltagare.  
  
Resultatet tyder också på att de deltagare som bodde nära sin anhöriga i en kombination 
med att de hade en anhörig med ett komplext vårdbehov, var de som upplevdes ha det 
största behovet av kontroll. Även deltagarna i Eld och Carlssons (2011, ss. 287-289) 
studie upplevde sig ha ett stort kontrollbehov och ansvar att ombesörja att deras 
familjemedlem fick stöd och hjälp utifrån sitt behov, vilket också dessa anhörigvårdare 
ansåg sig veta bäst hur det skulle tillgodoses. Resultatet i denna studie tydde också på 
att flera av deltagarna upplevde sig veta vad som var det bästa för sin familjemedlem. 
En kvinnlig deltagare i studien hade så pass lite tilltro till den formella vården att 
deltagaren helt valt att avstå från hjälp och stöd och istället ensam valt att ta på sig ett 
mycket stort ansvar för sin familjemedlem, vilket starkt upplevdes påverka deltagarens 
hälsa. I en studie av Juratovac och Zauszniewski (2014, s. 187) belyses att de 
anhörigvårdare som hade den allra största belastningen var kvinnor som bodde ihop 
med den anhöriga och inte hade någon hjälp från den formella vården. 
Vidare att kvinnor med vårdansvar påverkades i större utsträckning än män beskrivs 
även av Szebehly, Ulmanen och Sand (2014 s.16) samt Jansson, Grafström och Winblad 
(1997). Vårt deltagarantal är begränsat men av det resultat som går att tyda utifrån 
deltagarnas berättelser väljer kvinnorna mer öppet att beskriva känslor och hur de 
påverkats av det ansvar det åtagit sig. 
  
De deltagare i vår studie som kände sig trygga med den formella vården uppfattades 
kunna släppa ansvaret lättare. 
Resultatet visar dock på att deltagarna upplevde det stöd som den formella vården 
kunde ge till den anhöriga främst rörde sig om särskilt bestämda insatser och att detta 
inte gick att jämföra med en familj, som känslomässigt och mer personligt hade en 
relation till individen ifråga. Liknande förklarar Ward-Griffin och McKeever (2000, s. 
99) i sin studie att familjemedlemmar som vårdar en anhörig har en mycket starkare 
känslomässig belastning än vårdpersonalen.  
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Anhörigvårdarna i vår studie beskriver att den formella vården och stödet måste bli mer 
anpassad efter deras men också den anhörigas behov. Om anhörigvårdaren vet att den 
anhöriga får sysselsätta sig med aktiviteter som är meningsfulla och utformade efter 
dem som individer, menar deltagarna att deras situation skulle underlättas. 
Relaterat till detta belyser Szebehly, Ulmanen och Sand (2014, s. 7) också att det från 
samhällets sida krävs att den formella vården och omsorgen är väl fungerande och 
individuellt anpassningsbar utifrån behovet hos både den som behöver omsorg och 
anhörigvårdaren, för att självständiga och frivilliga val ska vara möjliga. 
  
I samband med att den anhöriga blev sjuk eller skadad skedde ofta en rad förändringar 
gällande ansvaret inom familjelivet. Deltagarna i denna studie fick ökat ansvar och ökad 
belastning på flera olika sätt, både i hemmet och på förvärvsarbetet. Detta sågs extra 
tydligt hos de deltagare där den anhöriga var deras partner och de hade ett gemensamt 
hushåll. Szebehly, Ulmanen och Sand (2014 s. 37) förtydligar att dagens samhälle inte 
får bortse från att anhörigvårdare riskerar en livssituation med omfattande konsekvenser 
gällande förvärvsarbete och ekonomi, och att risken är större för den som vårdar sin 
partner eller barn, än en äldre släkting.   
  
När familjemedlemmens inkomst minskade beskrev flera deltagare att möjligheten att 
arbeta mindre på förvärvsarbetet försvann, trots att anhörigvårdaren nu även hade extra 
belastning i hemmet. En deltagare beskrev det som att man blev straffad av samhället 
när en familjemedlem blev sjuk, något som man inte själv kunnat hjälpa. Att vara 
dubbelarbetande upplevdes av de allra flesta deltagarna som att det påverkade deras 
hälsa. Deltagarna i Eldh och Carlssons (2010, s. 289) studie, vilka hade ansvar för en 
åldrande förälder eller svärförälder och samtidigt förvärvsarbetade, beskriver också de 
en känsla av utmattning och obalans i livet, då vårdbehovet ökade hos deras anhörig, 
samtidigt som de kände att både andra släktingar och vårdpersonal tog deltagarens 
engagemang förgiven. En känsla av att vara konstant arbetande infann sig hos 
deltagarna. Liknande uttrycker en deltagare i vår studie det som att hon måste vara aktiv 
24-7, det fanns ingen tid för vila.  
  
Förvärvsarbetet upplevdes än dock som något självklart för de flesta deltagare i vår 
studie. Deltagarna i Jansson, Grafström och Winblads (1997, ss. 293-294) studie 
menade att de inte kunde tänka sig att sluta på sitt förvärvsarbete till förmån för att bli 
enbart anhörigvårdare. Det fanns dock deltagare i vår studie som kunde tänka sig att 
utöka sitt ansvar gällande vård och omsorg kring den anhöriga, om det fanns relevant 
ersättning att få och deltagaren på så vis kunde arbeta mindre på förvärvsarbetet. 
  
  
Resultatet visar att typen av arbete spelar stor roll för hur det upplevs att kombinera 
förvärvsarbetet med anhörigvård. Eldh och Carlsson (2010, s. 289) beskriver att 
arbetsplatser som är förstående och som möjliggör flexibilitet för den anställda 
underlättar och stärker anhörigvårdaren att utföra båda sina åtaganden. Deltagarna i vår 
studie beskrev stora variationer angående denna flexibilitet, där de flesta upplevde att 
möjligheten för dem att påverka sitt förvärvsarbete var mycket liten. Resultatet i vår 
studie är på många vis likvärdigt med resultatet presenterat av Sand (2010, s. 60-61) där 
de typer av stöd från samhället som förvärvsarbetande anhörigvårdare själva önskade 
bestod i ekonomisk ersättning, flexibelt arbetsliv samt god vård. 
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Metoddiskussion 
En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats valdes för att på bästa sätt kunna svara 
på studiens syfte. Valet av metod lämpade sig bra då syftet innebar att beskriva 
upplevelser av ett fenomen. Elo och Kyngäs (2007, s.113) menar på att den stora 
utmaningen med ett kvalitativt analysarbete är att det inte finns något rätt eller fel 
handhavande. En forskare måste själv bedömma vilken variant som är mest lämpad för 
enskilda studier. 
 
Variationen mellan deltagarna i denna studie var stor gällande ålder, kön, vilket 
förvärvsarbete de hade och var de bodde. Detta kan ha gett resultatet flera nyanser av 
upplevelser och påverkan i det insamlade materialet samt att variationen stärker 
överförbarheten av studien. Under liknande omständigheter med motsvarande 
deltagarsammansättning borde resultatet bli likvärdigt. Enligt Polit och Beck (2002, s. 
332) stärks resultatets trovärdighet om informanterna har skilda bakgrunder. Samtliga 
deltagare var ursprungligen från Sverige, det var önskvärt att även hitta variationer vad 
gällde etnicitet. Att se på likheter och skillnader även över kulturella gränser. Detta hade 
kunnat berika resultatet ytterligare genom att eventuellt fått fram fler vinklar, 
upplevelser och påverkningar av fenomenet. 
 
Att använda halvstrukturerade livsvärldsintervjuer lämpade sig väl för att få fram 
deltagarnas upplevelser och påverkan av att vara förvärvsarbetande anhörigvårdare. 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 19) skriver att en deltagares upplevelser belyses bra 
med hjälp av kvalitativa intervjuer. 
 
Båda författarna vad med i samtliga intervjuer, vilket kan ha bidragit till mer användbart 
material men samtidigt bidragit till att deltagarna känt sig i underläge, blivit mer osäkra 
till vem de skulle vända sig eller haft svårare att öppna sig och prata. Detta var dock 
inget som uppfattades av författarna utan samtliga deltagare upplevdes trygga i att dela 
med sig av sina upplevelser. En deltagare hade svårt i början att bortse ifrån 
bandspelaren, men det gick bra längre in i intervjun. Det var bara en av intervjuarna 
som höll i intervjun, medan den andra observerade, antecknade och lyssnade och kom in 
med ytterligare följdfrågor i slutet. Detta förklarades för deltagaren innan intervjun 
startade. En fördel med att ha varit två intervjuare kan ha varit att i själva 
intervjusituationen se saker från olika perspektiv, vilket i sin tur kan ha gett möjlighet 
till djupare och bredare förklaring på fenomenet. Upplevelsen är en dock att deltagarna 
har delgett vad de upplevt och beskrivit deras upplevelser av att vara förvärvsarbetande 
anhörigvårdare även om vi varit två intervjuare. En intressant tanke hade varit att fråga 
deltagarna hur de verkligen upplevde situationen med att det var två intervjuare.  
Ingen av författarna hade sedan tidigare kunskaper i intervjuteknik därför gjordes en 
provintervju. Provintervjun blev inte så strukturerad och pågick längst av alla intervjuer, 
materialet innehöll ändå mycket som svarade till studiens syfte och inkluderades ändå i 
resultatet. Utifrån provintervjun lärde vi oss mycket och resterande intervjuer 
strukturerades mer och handhavandet blev bättre och bättre allt eftersom. 
Två av intervjuerna var på ett bibliotek, den sista delen av den första intervjun och hela 
den andra pågick medan båda deltagarna var närvarande (de kände varandra). Tankar 
kring om de färgades av varandra har diskuterats, men vad författarna anser och vad 
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texterna talar för så lyfte de snarare varandra och bidrog till mer beskrivande 
upplevelser och påverkningar. 
 
Samma intervjuguide användes i samtliga intervjuer, dock skilde sig ordningsföljden på 
frågorna beroende på vart samtalet togs. Att använda en guide gav möjligheten att styra 
deltagarna tillbaka vid eventuella sidospår. En negativ eventuell påverkan av att 
använda en intervjuguide kan vara att fokus läggs på att få svar på frågorna istället för 
att följa upp de svar som ges. Vid en sådan situation kan det också vara till fördel att 
vara två intervjuare. Det användes öppna frågor med eventuella följdfrågor och önskvärt 
hade varit om inga ledande frågor hade förekommit, vilket det gjorde. Dessa enstaka 
ledande frågor uppmärksammades både under själva intervjuerna men även under 
transkriberingen av intervjuerna. Detta har diskuterats och påverkan på resultatet tordes 
inte ha färgats nämnvärt på grund av detta. Att ställa ledande frågor kan sänka studiens 
tillförlitlighet. 
 
Tid, datum och plats för intervjuerna bestämdes i samråd med deltagarna, vilket tordes 
ge deltagarna en känsla av trygghet över att själva vara delaktiga i bestämmandet. 
 
Data analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, vilket 
lämpade sig väl för att få fram deltagarnas upplevelser och påverkan av att vara 
förvärvsarbetande anhörigvårdare. Granskär och Höglund Nielsen (2008, .s 160) 
beskriver att vid en induktiv ansats sker analysarbetet av texten förutsättningslöst, det 
läggs inte in egna värderingar eller tolkningar utan den analyseras utifrån sitt 
sammanhang.  
 
Funderingar kring om det var onödigt arbete att dela in de meningsbärande enheterna i 
grupper från början har diskuterats. Men anledningen till att det gjordes var att det var 
ett så stort och rikt material och det blev lättare att handskas med materialet på så vis. 
Uppfattningen är att indelandet i dessa tidiga grupper inte har påverkade resultatet i 
slutändan, utan gjorde bara materialet mer hanterbart att arbeta med.  
 
Elo och Kyngäs (2007, s. 113) beskriver att ett citat, från en transkriberad text, ofta 
innehåller delar som relaterar till flera olika kategorier. Vilket också märktes i 
materialet till denna studie då de meningsbärande enheterna ofta gick in i varandra, 
vilket flera gånger gjorde det svårt att särskilja i vilken underkategori de skulle hamna. 
Arbetet med att dela in de meningsbärande enheterna var tidskrävande och det innebar 
ofta att det behövdes tänkas om flera gånger. Vid sådana tillfällen diskuterades varje 
meningsbärande enhet utifrån sitt sammanhang, och därefter placerades den 
meningsbärande enheten lättare in i en kategori. Denna fas beskriver Elo och Kyngäs 
(2007, s. 113) som mycket kaotisk på grund av att det ofta finns ett stort material av 
information som till synes inte har något samband. Vidare beskriver de att detta stora 
kvalitetsrika material många gånger kan upplevas skrämmande, överväldigande och 
utom hanterbara gränser. Till denna studie fanns ett gediget material att arbeta med och 
som många gånger var tidskrävande. 
 
Den anhöriga var inte på något sätt involverad eller tillfrågad angående studien eller 
dess syfte. Men det ansågs ej vara relevant för studiens syfte då syftet enbart handlade 
om den förvärvsarbetande anhörigvårdarens upplevelser och inte den anhörigas. Men 
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det har ändå diskuterats under arbetets gång. Många av deltagarnas anhöriga var inte i 
stånd att kunna svara adekvat på frågan om godkännande deltagande. 
 
 

Slutsats:  
Med detta arbete önskas lyfta att de individer som kombinerar anhörigvård och 
förvärvsarbete riskerar att påverkas på många plan som också påverkar deras hälsa. 
Problematiken kan ses som en utmaning för framtiden, politiskt i det stora, men också 
utifrån vår profession som distriktssköterskor inom hälsofrämjande och förebyggande 
vård. I och med den åldrande befolkningen kommer mer insatser behövas i framtiden, 
men i och med det går det inte att ta förgivet att alla anhörigvårdare ställer upp på det 
ökade ansvar den åldrande befolkningen innebär för dem. Riskerna är också att de 
anhöriga som tar stort ansvar drabbas av ytterligare stress och ohälsa med följder som 
får konsekvenser för såväl individen som samhället. För att stödet till anhörigvårdarna 
skall kunna bli optimalt krävs bättre samverkan mellan samtliga ansvarshavare både 
inom den formella och den informella vården. 
Studien visar på att stödet till anhörigvårdarna bör vara mer flexibelt och kunna 
anpassas utefter individen och dennes specifika situation. Genom att ta del av 
anhörigvårdares upplevelser kan vård- och omsorgsarbete förbättras och utvecklas. 
Därmed krävs det mer forskning kring hur stödet till anhörigvårdarna kan förbättras. 
Även mer forskning kring anhörigvårdares upplevelser och påverkan av ansvaret bör 
utföras i framtiden för att kunna komma fram till mer fakta och information. Samhället i 
Sverige idag är mångkulturellt vilket innebär att forskning kring upplevelser och 
behovet av stöd utifrån andra kulturer hade gett ny kunskap. 
 
 

Kliniska implikationer 

• I mötet mellan distriktssköterska och anhörigvårdare är det viktigt att 
distriktssköterskan beaktar och uppmärksammar att anhörigvårdaren ofta känner 
en plikt att hjälpa till gentemot den anhöriga. Genom att fråga anhörigvårdaren 
hur dennes önskemål kring ansvaret ser ut samt vara lyhörd för att 
anhörigvårdaren ibland har svårt att avsäga sig ansvar kan distriktssköterskan  
stärka och underlätta ansvaret för anhörigvårdaren. 

• Distriktssköterskan bör vara lyhörd och se till både den anhörigas och till 
anhörigvårdarens självbestämmande. Att se till varje unik situation och inte ta 
för vana att alltid vända sig till enbart anhörigvårdaren eller den anhöriga. 

• Som distriktssköterska bör man ha kännedom om de stödformer som finns för en 
anhörigvårdare. Distriktssköterskan möter ofta anhörigvårdaren i ett tidigt skede 
och kan då ge välriktad information både utifrån sin profession samt hänvisa 
vidare till annan instans vid behov.  
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Bilaga 1 intervjuguide 

 
 
 

Kan du berätta hur du upplever din situation av att vara anhörigvårdare? 
 
Hur upplever du ansvaret av att vara anhörigvårdare? 
 
Du har ett förvärvsarbete... Kan du berätta hur den kombinationen fungerar? 
 
Kan du berätta... hur du upplever att samarbetet med den offentliga vården fungerar? 
 
Upplever du att du får det stöd som du skulle behöva? 
om inte... vilken hjälp och vilket stöd skulle du önska dig?  
 
 
 
 
 
Följdfrågor: 
     
Kan du utveckla ditt svar mer? 
 
Hur känner/kände du i en sådan situation? 
 
Kan du berätta mer om den situationen? 
 
Vad har du för tankar kring detta? 
 
Kan du utveckla? 
 
Hur kändes det då? 
 
Hade du ett val? 
 
Varför tog du ansvar? 
 
Förståelse från andra? 
 
Plikt/fritt val? 
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Bilaga 2 Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Vi heter Anna Lindahl och Martina Bergeld, två sjuksköterskor som studerar till 
distriktssköterskor på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Borås högskola. I 
utbildningen ingår ett examensarbete på avancerad nivå. 
 
Syftet med vårt examensarbete är att fånga upp och beskriva anhörigas upplevelser av 
att vara aktiv i vården och omsorgen kring en anhörig och samtidigt ha ett arbete att 
sköta. Hur fungerar den kombinationen? 
Vår förhoppning är att denna studie skall ge mera förståelse för och kunskap om hur ni 
som anhörig upplever er situation och vilket stöd ni skulle behöva. 
 
Datainsamlingen kommer ske via intervjuer som bandas och analyseras. Ett 
intervjutillfälle beräknas till ca en timme. Allt material avidentifieras och hanteras 
konfidentiellt. Att delta i studien är frivilligt och det innebär att du när som helst kan 
avbryta ditt deltagande. 
Intervjuerna kommer att ske vid ett överrenskommet tillfälle och kan med fördel ske i 
din hemmiljö. Vi hoppas att du är intresserad att delta i studien och vi kommer i så fall 
att kontakta dig via telefon för att stämma tid för en intervju. 
 
Om du vill delta ber vi dig fylla i samtycke till deltagande nedan, klipp av vid 
markeringen och skicka in i bifogat kuvert. Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss. 
  
Med Vänliga Hälsningar 
 
Anna Lindahl                                Martina Bergeld 
Tel: 073-8010617                         Tel: 070-3435870 
s142583@student.hb.se            martina.bergeld@gmail.com 
 
Handledare: 
Yvonne Hilli  Biträdande Professor i vårdvetenskap 
Tel: 033-4354702  
yvonne.hilli@hb.se 
 
 
Samtycke till deltagande i studien 
 
Jag har tagit del av den skriftliga informationen och jag är medveten om att mitt 
deltagande i studien sker konfidentiellt och är helt frivilligt. Jag kan när som, utan 
förklaring avbryta mitt deltagande i studien. 
 
 
Ort och datum 
 

 Namnunderskrift 
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Telefonnummer 
 

 Namnförtydligande 
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