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”Att bry sig… Det är väl vad det handlar om, det ty cker jag är deras 

förbaskade skyldighet.” 

En studie om hur hemtjänstpersonal, politiker och e nhetschefer inom 

äldreomsorgen upplever anhörigas roll och delaktigh et i omsorgen. 
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Sammanfattning 

Det senaste decenniet har anhörigas roll inom äldreomsorgen kommit att uppmärksammas och 

ta en allt större plats i kommunernas arbete. Kommunerna har genom en del projekt börjat 

satsa på att utveckla olika former av anhörigstöd då de sett att många anhöriga utför ett viktigt 

och oersättligt arbete gällande närståendes vård och omsorg i hemmet. Förutom de anhörigas 

insatser utförs även ett omsorgsarbete från offentligt håll i form av exempelvis hemtjänst. 

Personalen inom hemtjänsten stöter ofta på anhöriga i brukarnas hem och detta kan leda till 

mer eller mindre känsliga situationer som hemtjänstpersonalen måste hantera. 

Med anledning av detta valde vi därför att göra en studie om hur hemtjänstpersonal, 

politiker och enhetschefer ser på anhörigas roll och huruvida detta påverkar samarbetet kring 

brukaren. Syftet har varit att beskriva och analysera hur hemtjänstpersonal, arbetsledning samt 

politiskt ansvariga i Sundbyberg ser på den roll och det ansvar som anhöriga tar gällande 

brukarnas omsorg. Studien genomfördes både i form av intervjuer och enkäter.  

Vi såg att samtliga informanter ansåg det betydelsefullt att anhöriga tog ansvar och var 

delaktiga i omsorgen, framförallt för detta påverkade brukarnas livskvalitet på ett positivt sätt. 

Dessutom ansåg en majoritet av informanterna att de anhöriga hade rättigheter i 

omsorgsarbetet vilket exempelvis innebar att de anhöriga kunde ha synpunkter i utformandet 

och utvecklingen av insatserna. En skillnad var dock synen på utbildning av 

hemtjänstpersonalen. I hemtjänstgruppen rådde delade meningar på huruvida de var i behov 

av mer kunskap inom området anhöriga medan samtliga chefer och politiker ansåg att 

utbildning var betydelsefullt. 

I analysen har vi i huvudsak använt oss av Erving Goffmans rollteori samt Twigg & Atkins 

fyra modeller om vårdpersonals syn och upplevelser av anhöriga då vi ansåg att dessa 

teoretiska utgångspunkter kopplade till vår studie.  
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Inledning 

Medellivslängden i västvärlden och Sverige har ökat i och med bättre levnadsvillkor för 

västvärldens länder vilket innebär att en stor del av befolkningen uppnår en hög ålder 

samtidigt som de har en bibehållen hälsa. I Sverige fanns det år 2008 ca 1 700 000 svenskar 

som var 65 år eller äldre (Statistiska Centralbyrån, 2008). Av dem var det drygt 247 100 

personer som bodde permanent i särskilda boendeformer eller var beviljade hemtjänst i 

ordinärt boende (Äldre – vård och omsorg den 30 juni, 2008). Detta motsvarar således ca 15 

procent av befolkningen i hela åldersgruppen 65 år eller äldre. Den så kallade 

kvarboendeprincipen1, som varit under utveckling inom svensk äldrepolitik i flera decennier, 

har utarbetats för att man skall kunna möjliggöra ett kvarboende i den egna bostaden och har 

utmynnat i en rapport (Trappan mellan kvarboende och flytt, 2007). Detta innebär således att 

brukaren2 skall beredas möjlighet att bo kvar i sin bostad, om det är dennes önskemål, och 

erhålla hjälp och omsorg där. Socialstyrelsen skriver följande i tidigare nämnda rapport:   

 

Samhällets insatser för att underlätta kvarboende handlar framförallt om att ge hjälp i hemmet 

genom hemtjänst och hemsjukvård, samt att underlätta vardagen genom bostadsanpassning och 

individuellt anpassade hjälpmedel. På senare år har också behovet av att stödja anhöriga som ger 

vård och omsorg till sin närstående blivit allt mer uppmärksammat (a.a.). 

 

I en annan rapport från Socialstyrelsen från 2006 framgår det att ca 25 procent av 

befolkningen i åldern 55 år och äldre uppgett att de hjälper eller vårdar ”någon sjuk, gammal 

eller handikappad” (Omsorg människor emellan, 2006, s. 13). Följaktligen innebär detta att en 

stor del av det vård- och omsorgsarbete som utförs dagligen i vårt land genomförs mer eller 

mindre informellt och oavlönat. Detta faktum är något som såväl politiker på nationell som på 

kommunal nivå tagit i beaktande genom att få till stånd olika stödåtgärder till anhöriga3 som i 

olika utsträckning vårdar någon närstående. 

  I Sundbyberg strax norr om Stockholm, där vi valt att genomföra vår studie, har detta 

realiserats bland annat genom att kommunen upprättat såväl en anhörigcentral som 

organiserade anhörigträffar i regi av kommunens kurator (Anhörigstöd- för dig som hjälper en 

närstående, 2009).  

                                                 
1 Kvarboendeprincipen innebär att samhället, genom olika insatser (exempelvis tekniska hjälpmedel eller 
hemtjänst), skall underlätta ett kvarboende i det egna hemmet eller på särskilt boende (Socialstyrelsen, 2007). 
2 Brukare/vårdtagare; den som är föremål för kommunens hjälpinsatser . 
3 Här avser vi de personer som har personlig anknytning till brukaren. Det kan vara släktingar, vänner, grannar 
etc. Således gör vi ingen skillnad på anhöriga och närstående men läsare bör ändå känna till att det finns 
riktningar som pekar på en skillnad i dessa begrepp (Jeppsson Grassman, 2003, s. 17).  
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 Parallellt med det informella arbetet i brukarnas hem sker även ett omsorgsarbete inom 

kommunal och privat verksamhet vilken hemtjänst och hemsjukvård svarar för. Anställda 

inom hemtjänst arbetar många gånger under svår tidspress och kan ställas inför en hel del mer 

eller mindre känsliga situationer i kontakten med brukarens och dess anhöriga. Det är sällan 

en helt okomplicerad ekvation att både utföra den hjälpen brukaren genom biståndsbeslut har 

rätt till i dennes hem, samtidigt som hänsyn bör tas kring anhörigas önskemål om hur 

exempelvis en viss hjälpinsats skall genomföras. Anhöriga riskerar därmed att bli åsidosatta i 

och med att fokus för insatsen i förstahand gäller brukaren (Johansson, 2007).  

 Tidigare forskning illustrerar att syftet många gånger varit att beskriva närståendes 

upplevelser av vårdpersonal samtidigt som det framkommit att vårdpersonal ofta saknar 

pedagogisk kunskap i bemötandet av närstående (Alsberg & Jakobsson, 2007).  Enligt 

psykolog Lennarth Johansson är det viktigt ur utvecklingssynpunkt att organisera vård och 

omsorg så att den blir ”anhörigvänlig”. En anhörigvänlig äldreomsorg bjuder, enligt 

Johansson, in till en tidig kontakt och arbetar aktivt med att komma i kontakt med anhöriga 

(Johanson, 2007 s. 110). Detta innebär även att anhöriga ges möjlighet till att vara delaktiga i 

processen kring att forma anhörigstöd.  

 Anhöriga har i praktiken inte något juridiskt ansvar att ta hand om sina närstående, 

däremot kan man som anhörig känna ett moraliskt ansvar. Det finns anhöriga som väljer att 

vara delaktiga i sina hjälpbehövande familjemedlemmars omsorg och det finns de som inte 

vill vara delaktiga. Denna studie omfattar emellertid inte de anhörigas röst utan belyser istället 

hemtjänstpersonalens upplevelser av arbetet med brukarnas anhöriga. Studien omfattar även 

arbetsledning samt politiskt ansvarigas uppfattning om anhörigas roll och delaktighet i 

omsorgsarbetet. Fokus ligger emellertid på hemtjänstpersonalens upplevelser då dessa i sitt 

arbete i större utsträckning träffar anhöriga. Då denna service utförs i brukarens hem ställs 

vårdbiträdena många gånger inför mer eller mindre känsliga situationer i sin kontakt med 

brukarens anhöriga då många olika behov och viljor skall tillgodoses. 

 Med anledning av detta är vi därför intresserade av att ta reda på hur olika 

personalkategorier inom hemtjänsten samt politiskt ansvariga ser på anhörigas roll och hur 

stor del man anser att de anhöriga borde ta i omsorgen om brukarna.  



                                                                            Martina Andersson och Elin Eriksson, 2009:1 
 

9 
 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att utifrån olika perspektiv beskriva och analysera hur 

hemtjänstpersonal, arbetsledning samt politiskt ansvariga i Sundbyberg uppfattar fenomenet 

anhörigstöd samt den roll och det ansvar anhöriga tar gällande brukarnas omsorg.  

För att besvara studiens syfte har vi valt att använda oss av följande frågeställningar: 

 

• Hur tycker informanterna att anhörigas roll och delaktighet ska se ut i omsorgen kring 

brukaren?  

• Vilka rättigheter och skyldigheter anser hemtjänstpersonalen att anhöriga har i 

omsorgen om brukaren?  

• Hur upplever hemtjänstpersonalen maktrelationen inom omsorgen?  

• Hur ser informanterna på fortbildning inom området anhörigstöd?  
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Studiens disposition 

Vi har valt att, i enlighet med Backmans idé om struktur vid uppsatsskrivande, ha en lineär 

disposition av vår studie (Backman s. 67, 2008). Detta innebär att studiens uppläggning 

kommer bestå av introduktion, syfte och frågeställning, metod, resultat, analys och 

diskussion. Vi kommer även ha med ett avsnitt där vi presenterar vår teoretiska utgångspunkt 

samt ett kapitel om det aktuella kunskapsläget. Avslutningsvis kommer vi att presentera vår 

slutsats samt egna reflektioner.  

 I nästa avsnitt presenterar vi den teoretiska utgångspunkten för vår studie i form av Erving 

Goffmans teori om roller samt Twigg & Atkins fyra modeller vilka omfattar vårdpersonals 

syn och upplevelser av anhöriga. Fortsättningsvis redogör vi för den forskning och litteratur vi 

funnit rörande vårt ämne.  

Efter avsnittet med teori och aktuellt kunskapsläge redogör vi för begreppen 

anhöriga/närstående, de moraliska skyldigheter som anhöriga eventuellt kan känna i 

omvårdnadssituationen samt även belysa maktrelationer inom omsorgen. Detta följs av en 

redogörelse för vilken lagstiftning hemtjänstens idag arbetar efter. Vi avslutar detta kapitel 

med att redogöra för äldreomsorgens organisation i Sundbyberg samt hur kommunen arbetar 

med anhörigstöd.  

 Vår empiriredovisning presenteras därefter i två olika delar; en kvalitativ och en 

kvantitativ del. Den kvalitativa empiriredovisningen redovisas under fyra övergripande teman 

för att illustrera resultatet mer lättöverskådligt. Den kvantitativa delen redovisas i löpande text 

med hänvisning till tabeller i bifogade bilagor. Redovisningen av empirin följs av analys och 

diskussion. Avslutningsvis presenterar vi våra egna reflektioner.  
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Metod 

Vi har valt att genomföra två delstudier, den ena med hjälp av intervjuer, och den andra i 

enkätform. Således har vi använt oss av både ett kvalitativt och ett kvantitativt 

tillvägagångssätt med anledning av att vi ville få ett brett perspektiv på uppfattningen av 

anhörigas delaktighet och roll inom äldreomsorgen. Dock skall den kvantitativa studien ses 

som ett komplement till den kvalitativa då fokus ligger på personalen inom hemtjänsten. Vi 

ville genom att samla in material från både personal, arbetsledning och politiskt ansvariga i 

Sundbyberg, beskriva hur äldreomsorgen i Sundbyberg, på olika nivåer, uppfattar anhörigas 

roll och delaktighet i omsorgen av brukarna.  

 

Kvalitativ metod  

Ett kvalitativt tillvägagångssätt innebär att vi som studerar vill nå en djupare förståelse för ett 

ämne, händelse eller situation (Björklund, & Paulsson, 2003, s. 63). Eftersom vi bland annat 

vill nå en djupare förståelse för hemtjänstpersonalens upplevelser av anhöriga och deras roll i 

omsorgen har vi därför genomfört intervjuer med personal inom en hemtjänstgrupp i 

Sundbyberg.  

Vi ämnar ha en induktiv inställning i arbetet vilket innebär att vi låter vårt insamlade 

material generera i eventuella teorier (Watt Boolsen, 2007, s. 26). Vår avsikt är även att 

anknyta vårt resultat i ett senare skede med den teori vi valt för ändamålet. Till vår hjälp har 

vi valt att använda oss av en hermeneutisk ansats för att på så sätt tolka det kvalitativa 

material vi insamlar genom intervjuer. Hermeneutik innebär enligt Thurén (2004) att det finns 

en större förståelse för människors subjektiva upplevelse. Det handlar om att genom tolkning 

försöka förstå människors erfarenheter och situationer (Olsson, & Sörensen, 2007, s. 64). Vårt 

val att delvis låta vår studie genomföras genom en kvalitativ metod syftar till att ge 

informanterna större utrymme för egna reflektioner och subjektiva tolkningar av våra frågor.  

I valet av metod i vårt möte med hemtjänstpersonalen kändes det naturligt att insamla 

information via intervjuer eftersom vi var av den uppfattningen att detta gav personalen 

utrymme att själva reflektera kring sitt arbete och inte enbart vara styrda av våra frågor eller 

färdiga svarsalternativ (som exempelvis kan vara fallet vid enkäter). Vi är dock medvetna om 

att resultatet från intervjuerna ej kommer att stå för absolut sanning, enligt Thuréns definition 

(Thurén, 2004, s. 12), då åsikterna endast gäller ett visst antal anställda inom en 

hemtjänstgrupp.  
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Kvantitativ metod 

Enligt Olsson och Sörensen kan den kvantitativa forskningen delas in i två delar; antingen är 

den deskriptiv (beskrivande) eller explanativ; med andra ord förklarande (Olsson & Sörensen  

2007, s. 67). Neuman beskriver den kvantitativa metoden som en metod avsedd bland annat 

för att mäta objektiv fakta (Neuman, 2006, s. 13). Med objektiv fakta menas sådant som går 

att mäta, t.ex. hur stort antal i en viss kategori som svarar på ett visst sätt. Den kvantitativa 

metodens primära syfte är alltså inte att subjektivt tolka verkligheten, utan är i sin helhet en 

metod som används för att redogöra en viss svarsfrekvens (a.a.).  

Vår avsikt med att låta en del av vår studie utgå från ett kvantitativt perspektiv var att vi 

ville presentera grundläggande och beskrivande statistik över ett mindre antal informanters 

(enhetschefer inom hemtjänsten och äldrenämndspolitiker) attityder till några frågeställningar 

med koppling till anhörigas roll och delaktighet i omsorgen. Vi ville även genomföra en 

kvantitativ delstudie, med hjälp av enkäter, i och med att vi ville få en bredare erfarenhet 

gällande olika metodologiska tillvägagångssätt samtidigt som vi ville pröva att genomföra en 

kvantitativ undersökning.  

Vi valde att utforma enkäter för denna grupp då skiftningarna i svaren och deras tolkningar 

av våra frågor inte var det primära för att uppnå vårt syfte; istället ville vi få en bild av hur 

arbetsledning och politiskt ansvariga generellt ser på anhörigas delaktighet i omsorgsarbetet. 

De svar som inkommit från enkäterna presenteras i form av tabeller i en av de bifogade 

bilagorna i studien och kommenteras under empiriredovisningen. 

 

Urval och avgränsningar  

Vi har valt att, i enlighet med Neumans beskrivning, använda oss av ett ändamålsenligt urval 

gällande de informanter studien omfattar (Neuman, 2006, s. 221-222). Det innebär att vi valt 

informanter som vi tror har möjlighet att hjälpa oss uppfylla vårt syfte (a.a.). Det urval vi gjort 

bestod i att begränsa antalet informanter att intervjua till en hemtjänstgrupp i en kommun. För 

att komplettera materialet vi fått genom intervjuer har vi, som tidigare nämnts, även valt att 

skicka ut enkäter till äldrenämnden i Sundbyberg samt hemtjänstens enhetschefer.  

Valet att genomföra vår studie i Sundbybergs kommun kom sig av att kommunens 

äldreomsorg inlett ett samarbete med Ersta Diakoni vilket skall syfta till att finna brister och 

förbättringsområden inom äldreomsorgen. I och med att vi som studenter är en del av 

Erstainstitutionen blev vi nyfikna och fann det intressant att därför genomföra vår studie i den 

kommunen. 
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Mättnad 

Neuman beskriver mättnad som någonting som inträffar när forskaren inte längre, för sitt 

syfte, får ny relevant information genom att göra fler intervjuer (Neuman, 2006, s. 224). Vi 

planerade för nio intervjuer då vi var av den uppfattningen att detta antal skulle hjälpa oss 

uppfylla syftet. När vi granskade det insamlade materialet upplevde vi det som heltäckande 

och tillräckligt för att ge svar på de frågeställningar vi hade och chansen att få in, för syftet ny 

och viktig information genom att genomföra ytterligare intervjuer, var ytterst begränsad. Vi 

ansåg därmed att vi nått ett läge i informationsinsamlingen där vi hade uppnått mättnad. 

 

Genomförande   

För att uppfylla vårt syfte inledde vi arbetet med att utarbeta en struktur för hur studien skulle 

genomföras. Utifrån detta utvecklade vi frågeställningar som vi såg relevanta för att infria 

studiens syfte. Vi tog därefter kontakt med verksamhetschefen för den aktuella 

hemtjänstgruppen i Sundbyberg och fick ett godkännande till att intervjua personalen på deras 

arbetstid samt att kontakta deras samordnare. Genom samordnaren fick vi kontakt med 

informanterna i personalgruppen.  

 Vi använde oss av ett separat rum så att vi kunde genomföra intervjuerna i enskildhet. Vid 

varje intervjutillfälle användes en bandspelare för att möjliggöra ljudupptagning. 

Informanterna hade möjlighet att avstå från ljudupptagning. Martina var den av oss som ledde 

intervjuerna och Elin förde anteckningar under intervjuernas gång.  

 Kontakten med Äldrenämnden och verksamhetscheferna knöts genom Gunilla Andersson, 

nämnsekreterare och IT-samordnare för Äldreförvaltningen i Sundbybergs stad. Hon förde 

våra förfrågningar om deltagande i denna studie vidare till berörda informanter och hjälpte oss 

sedan med insamlandet och vidarebefordrandet av enkäterna till oss.  

 

Ansvarsfördelning i arbetet 

Martina har i huvudsak varit ansvarig för det metodologiska avsnittet av arbetet, medan Elin i 

huvudsak ansvarat för avsnittet om aktuellt kunskapsläge. Vi har emellertid tagit del av 

varandras texter och skrivit stora delar i varje avsnitt tillsammans. 

 

Litteratursökning 

För att finna tidigare skrivna artiklar inom det område som vi har varit intresserade av har vi 

sökt på termer som vi anser beskriver vårt ämne bäst. Då ett stort antal av dessa termer inte 
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gav några som helst träffar förstod vi att vi var tvungna att kombinera orden och ibland att 

dela upp dem. Precis som Backman redogör för; att denna process kan vara mycket 

tidskrävande men nödvändig för att hitta tidigare skrivna artiklar i ämnet, såg vi att detta 

moment i uppsatsen upptog mycket tid (Backman, 2008, s. 169-170).  

I huvudsak sökte vi i två sökmotorer och på två hemsidor som vi förmodade skulle ge oss 

störst antal resultat. I tabellen nedan har vi valt att redovisa de söktermer och sökmotorer som 

vi slutligen valde att använda oss av. Genom tabellen vill vi visa en förenklad bild av hur 

litteratursökningen gått till samt vilka söktermer vi använt oss av. 

 
Sökterm Academic 

search 
elite 

www.socialstyrelsen.se www.aldrecentrum.se Google 
Scholar  

Homecare 232   28 200 
Elderly 41 003   2 710 000 
Elderly homecare 62   20 900 
Carers perspective 260   47 900 
Nursing care 62 514   1 090 000 
Home caring  2853   1 700 000 
Homecaring 0   49 
Anhöriga  1049 18 9 040 
Syn på anhöriga  439 23 5 330 
Samarbete med 
anhöriga 

 571  4 850 

Anhörigstöd  119  331 
Relationer 
äldreomsorg  

 239 23 2 420 

Hemtjänst   430 19 2380 
Hemtjänstpersonal  76  447 
 
Vi har även sökt litteratur i Ersta och Sköndals bibliotekskatalog. De söktermer vi använt oss 

av är; ”anhörig”, ”hemtjänst”, ”forskning äldreomsorg”, ”Twigg & Atkin”, ”Goffman” och 

”makt + vård”. Dessa söktermer har i sin tur genererat nya sökalternativ; dessa väljer vi dock 

att inte presentera här då det skulle bli alltför omfattande att redogöra för. 

 

Intervjuer 

Vårt kvalitativa avsnitt i studien har utgått från det material vi erhållit från intervjuer med 

personalen inom en hemtjänstgrupp i Sundbyberg. Vi utförde enskilda intervjuer med var och 

en i personalen. Intervjuerna har strukturerats på det sättet att vi haft frågor kring olika teman 

rörande vårt syfte samtidigt som det funnits möjlighet för informanten att själv påverka 

samtalet. Våra frågor har varit öppna vilket gör att vi ansett att informanterna på detta sätt fått 
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en möjlighet att beskriva sin bild av verkligheten. Våra öppna frågor har således gett 

personalen en möjlighet att tala mer djupgående och med egna ord och tankar besvara de 

frågor som vi ställt. Dessutom har valet att genomföra intervjuer på detta sätt gett oss tillfälle 

att ställa följdfrågor till skillnad mot om det hade varit ledande eller slutna frågor.  

Sammanlagt har vi genomfört nio intervjuer vilka har ägt rum på personalens arbetsplats. 

Hela hemtjänstlaget består av 15 personer. Då vi velat ge hemtjänstgruppen möjlighet att 

berätta öppet om sina upplevelser och uppfattningar har vi valt att inte redovisa några namn i 

studien. I stället har vi under empiriredovisningen endast redovisat deltagarnas svar och 

kompletterat detta med citat som vi anser bäst beskriver personalens mening.  

Innan intervjuerna genomfördes skickade vi ut ett informationsbrev via e-post om hur 

intervjuerna skulle genomföras (se bilaga 5). Vi tror att detta underlättade vid intervjuerna då 

informanterna var förberedda och medvetna om intervjuns struktur. Åtta informanter 

godkände ljudupptagning vid intervjutillfället och i dessa fall har vi valt att transkribera 

intervjuerna ordagrant. En informant valde dock att inte medverka i ljudupptagning och detta 

innebar att Elin fick skriva ner så fort och ordagrant hon kunde samtidigt som intervjun 

pågick.  Detta har emellertid inte påverkat studien negativt då anteckningarna från intervjun 

besvarat de frågor vi ställt från intervjuguiden. 

 

Enkätundersökning 

Enkäten utformades efter det att vi genomfört intervjuerna. Detta gav oss möjlighet att 

koncentrera frågorna kring det som framkommit i intervjuerna vilket gav oss möjlighet att 

fokusera på eventuella likheter i synsätt. Denna enkät skickades via e-post ut till tre 

enhetschefer samt via post till samtliga (tio stycken) politiker i äldrenämnden i Sundbyberg. 

Enkäterna ser vi som ett komplement till intervjuerna. Vi är emellertid medvetna om att vi har 

ett litet material som utgångspunkt för vår kvantitativa del.  

Av tre enhetschefer för den kommunala hemtjänsten i Sundbyberg valde två stycken att 

svara på vår enkät. Av tio politiker i äldrenämnden valde åtta att besvara enkäten. Av dessa 

åtta politiker valde en person att inte besvara två av frågorna vilket framgår i resultatet. Vi är 

medvetna om att den kvantitativa delen är sparsmakad med data då enkäterna besvarats av tio 

informanter. Svarsfrekvens är emellertid relativ hög, men i och med att utgångsläget inneburit 

ett fåtal möjliga informanter så har detta naturligtvis även återspeglats i antal svar. Vi har 

emellertid valt att presentera det material vi insamlat genom enkäterna eftersom vi tycker det 

är intressant att se informanternas attityder till de frågeställningar vilka är kopplade till 

anhörigas roll och delaktighet i omsorgen.  
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Då det är ett begränsat antal personer som återfinns på de poster vi valt att studera är vi 

medvetna om att detta begränsar möjligheten till generalisering. De som svarat är 80 procent 

av politikerna och 66 procent av cheferna och dessa ger en intressant dimension av de 

attityder som finns inom äldreomsorgen angående anhöriga. 

 

Metodologiska reflektioner 

Som vi tidigare nämnde under ”Intervju”-rubriken avstod en i personalen att bli inspelad på 

band. I enkäterna valde en politiker att inte besvara två av påståendena och hade i kanten av 

enkäten kommenterat detta. Att döma av kommentaren ville denne inte besvara frågorna utan 

att motivera sitt svar.  

Christer Bjurwill menar att det är viktigt att redovisa bortfallet av de svar som inkommer 

via enkäter i och med att bortfallen riskerar att göra svaren missvisande (Bjurwill, 2001, s. 

36). Han diskuterar något som han kallar internt och externt bortfall, där det interna bortfallet 

innebär att enkäten är besvarad men att några frågor inte besvarats och det externa bortafallet 

är att inte alla enkäter är besvarade. Således är vårt externa bortfall tre av 13 enkäter, medan 

vårt interna bortfall är två frågor på en av våra besvarade enkäter. Vi anser trots detta att vi 

fått svar från både politiskt och arbetsledarmässigt håll och anser inte att bortfallet påverkat 

vår studie i någon större mening. 

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär bland annat att resultatet i en studie bör överensstämma med resultatet i en 

annan studie där syfte och tillvägagångssätt varit detsamma (Wallén, 1993). Vid kvalitativa 

studier samt studier där människor studeras och intervjuas, kan emellertid inte reliabilitet 

säkerställas till fullo då det inte går att utesluta att det kan ha skett både påverkan och 

inlärning vid varje enskilt testtillfälle, vilket kan tänkas ha en inverkan på nästa test (a.a. s. 

60). Således är vi medvetna om att de svar vi fått fram vid våra intervjuer kanske endast är 

tillförlitliga vid intervjutillfället och därför gör vi heller inte anspråk på att stå för faktisk 

reliabilitet.  

Thurén (2004) menar att reliabilitet även innebär att de mätningar som gjorts är korrekt 

gjorda (Thurén, 2004, s. 22). Vår uppfattning är att vi, genom den intervjumetod vi använt, till 

stora delar säkerställer att det är informanternas uppfattning vi fått fram. När det gäller 

studiens kvantitativa del upplever vi att de svar som inkommit via enkäter står för hög 

reliabilitet Då enkäterna varit anonyma och då det inte funnits möjlighet att lämna ytterligare 

synpunkter eller kommentarer i formulären tror vi att detta främjat reliabilitet.  
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Validitet å andra sidan innebär i princip ”giltighet till sanningen”. Det handlar helt enkelt 

om att vi undersöker det vi hade för avsikt att undersöka. (Thurén, 2004, s. 22). Vi anser att 

vår design av studien samt de båda metoder vi valt för ändamålet mycket väl överensstämmer 

med vårt syfte. Således står vår studie för hög validitet. 

 
Analysmetod 

Under avsnittet om analys och diskussion har vi valt att använda oss av Hartmans idé om hur 

en kvalitativ analys bör genomföras (Hartman, 1998, s. 258-259). Hartman beskriver det som 

att det inledande arbetet i analysen består av att reducera det material som samlats in för att 

därefter organisera det, exempelvis under ofta förekommande begrepp. Därefter fortsätter det 

analytiska arbetet genom skapandet av olika kategorier eller teman. När temana sedan är 

konkretiserade skall det göras en tolkning vilket, enligt Hartman, är tänkt att resultera i en 

teori (a.a.)  

I och med att vår kvantitativa del, genom ett litet urval, inte ger oss någon möjlighet till 

generaliseringar har vi valt att i stora drag analysera denna del som ett kvalitativt avsnitt, även 

om vår data är kvantitativ. Detta innebär att vi tolkat hur de olika enkäterna besvarats. Dock 

har vi, till skillnad från ett kvalitativt tillvägagångssätt, inte haft möjlighet att finna begrepp i 

svaren eftersom frågorna och svaren, i viss mån, varit förutbestämda.  

 

Etiska överväganden 

Vi har för denna studie beaktat Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2009). För att 

säkerställa att deltagarna i vår studie var medvetna och införstådda i vår avsikt med studien 

och hur upplägget var tänkt att se ut så skickade vi flera veckor innan intervjutillfällena ut ett 

informationsbrev där vi redovisade vad ett deltagande i studien innebär; detta gällde såväl 

informanterna som intervjuades som de som svarade på enkäter. I och med detta ansåg vi oss 

försäkrade om att ett informerat samtycke innebar att informanterna kände till 

förutsättningarna för studien.  

I informationsbrevet, som även är bifogat i slutet av denna uppsats, framgår tydligt att 

deltagandet i studien är frivilligt samt att vi avser avidentifiera alla personer genom att inte 

nämna några namn. Deltagarna har därefter själva valt att delta eller ej. På detta sätt uppfyller 

vi både informationskravet och samtyckeskravet. Dock var vi medvetna om att en konsekvens 

av att delta i studien kunde vara att resultatet av intervjuerna med hemtjänstpersonalen kunde 
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innebära att personalen skulle kunna känna igen varandras svar eftersom det är en 

förhållandevis liten arbetsplats vi undersökte. Med anledning av detta informerade vi därför 

personalen om risken med detta inför varje intervju och dessa fick sedan välja om de ville 

medverka. Samtliga tillfrågade i hemtjänstpersonalen valde emellertid att delta. Vi är även 

medvetna om att det låga enkätunderlaget medfört att deltagarna haft möjlighet att känna igen 

varandras svar; exempelvis kan de båda cheferna enkelt veta vem som sagt vad. Vi har dock 

informerat om riskerna och deltagarna har besvarat enkäterna på frivillig grund. Vi har även 

låtit samtliga informanter i studien godkänna den empiriska information som publicerats i vår 

studie vilket innebär att vi uppfyller konfidentialitetskravet.  

Nyttjandekravet uppfyller vi i och med att vi endast avser använda vårt insamlade material 

för denna studie och således inte har för avsikt att låna ut detta material till kommersiella eller 

icke-vetenskapliga syften.  

Vår studie berörs inte av lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor då vi varken avser publicera namn på informanter eller skall utöva någon form av 

biologisk forskning. 
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Teoretisk utgångspunkt 

En bakgrund 

Enligt Rienecker är teori ett akademiskt redskap som vi använder för att undersöka eller 

diskutera vår empiri. Teori är således antaganden inom ett specifikt ämnesområde och ligger 

som grund när vi avser beskriva, förklara eller förutsäga ett ämnes olika fenomen (Rienecker, 

2008). Förutom redan nämnda tillämpningsområden kan teori även fungera som bakgrund, 

värdegrund eller som den faktiska empirin, såtillvida att det är teorin som är objekt för 

undersökningen (a.a.). Författaren visar på problematiken kring val av teori inför en 

kommande studie; de menar att det inte alltid finns teorier som explicit behandlar just det 

område vi för stunden har avsikten att undersöka. Lösningen förklaras med att vi som 

undersökare har som främsta uppgift att förklara ett fenomen genom att våga pröva en teori 

från närbesläktade områden mot det aktuella fenomenet för att på det sättet nå en ökad 

förståelse kring fenomenet vi vill undersöka.  

Ett annat problem som nämns är att det i kontrasten till brist på teorier även används teorier 

som i många fall kan anses som omoderna (a.a.). Vi har emellertid använt oss av en teori, som 

är aktuell och som kan tillämpas på vår empiri såtillvida att vi utifrån teorins hjälp bättre kan 

förstå vårt insamlade material.  

Följaktligen har vi i vår studie valt att luta oss mot två teoretiska utgångspunkter där den 

ena står för en mer konkret teori medan den andra är en modell. Den teoretiska 

utgångspunkten för den här studien har sin grund i dels fyra modeller som beskriver hur 

omsorgsgivare kan se på anhörigas roll i omsorgsarbetet, dels Erving Goffmans rollteori, 

vilken kan ses ha sitt ursprung i den symboliska interaktionismen.  

 

Twigg och Atkins teoretiska modeller 

Twigg & Atkin (1994) menar att relationen mellan vårdpersonal (i detta fall 

hemtjänstpersonal) samt anhöriga eller närstående till brukaren är otydlig och svårdefinierad. 

Detta beror på att de anhöriga varken är klienter eller patienter och inte står i direkt fokus för 

den hjälpinsats som skall utföras; emellertid är de ändå en del i det komplexa arbete 

vårdgivaren utför i brukarnas hem eftersom det krävs tålamod, lyhördhet och förståelse från 

hemtjänstens sida då det inte är ovanligt att hemtjänsten och anhöriga konfronteras i 

brukarnas bostad (a.a.). Anhöriga kan alltså ses ingå i en del av hemtjänstens arbete.  
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Anhöriga kan många gånger ha idéer och önskemål om hur hjälpinsatserna bör se ut vilket 

kanske sträcker sig utanför det ansvarsområde hemtjänsten svarar för och detta är naturligtvis 

någonting som hemtjänstpersonalen eventuellt bör vara lyhörda för samt ta i beaktande.  

 Twigg och Atkin presenterar således fyra modeller som var och en beskriver hur 

samhällets omsorgsgivare kan välja att se på anhöriga och deras delaktighet i omsorgen. 

Dessa modeller är resursmodellen, medarbetarmodellen, klientmodellen samt 

oberoendemodellen. Nedan följer en redogörelse för de olika modellernas innebörd; 

Resursmodellen; innebär att de anhöriga/närstående ses som en resurs. I denna modell görs 

ingen nämnvärd distinktion gällande vem som är anhörig eller ej, det kan vara både vänner 

och grannar, mer eller mindre engagerade i omsorgen. Modellen innebär att fokus endast 

ligger på personen som är föremål för omsorgen medan de anhöriga finns med diffust i 

bakgrunden.  

Medarbetarmodellen; innebär att de närstående ses som medarbetare i omsorgen och att ett 

samarbete mellan anhöriga och vårdpersonal är betydelsefullt. Fokus ligger fortfarande till 

stor del på brukaren; dock uppmärksammas anhörigas vilja till att hjälpa till samt den kvalité 

på hjälpen som anhöriga utför. Detta bidrar sedan till huruvida anhöriga förväntas fortsätta 

vara delaktiga i omsorgen eller inte.  

Klientmodellen; här ses närstående som klienter och deras behov av hjälp och stöd i 

omsorgsarbetet uppmärksammas. Fokus ligger inte längre enbart på brukaren utan en stor del 

av hjälpen innebär att stötta de anhöriga. 

Oberoendemodellen; innebär att målet är att anhöriga som är delaktiga i omsorgsarbetet 

skall få stöd och hjälp till att efterhand kunna fatta ett beslut kring huruvida de vill fortsätta 

vara omsorgsgivare eller inte. Här förutsätter man att anhöriga tar ett stort ansvar i 

omvårdnaden och att det formella systemet syftar till att tona ner och neutralisera närståendes 

moraliska förpliktelser till brukaren (Twigg & Atkin, 1994).  

 

Erving Goffman och den dramaturgiska sociologin 

Erving Goffman räknas av många som den som skapade den s.k. dramaturgiska sociologin. 

Goffman menade att vi alla ständigt spelar teater och träder in i olika roller beroende på vilka 

som är våra medspelare på scenen samt vilka som utgör publik. Detta rollspel är i ständig 

skiftning och vi ändrar hela tiden den roll vi spelar i och med att vi för olika människor vill 

visa upp oss från olika sidor. Hela samhället är en dramatisk arena där skådespel oavbrutet tar 

plats och får ge vika för nya skådespel, med nya skådespelare, iklädd nya roller (Goffman, 

1974).  
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För att ytterligare konkretisera Goffmans ståndpunkt och för att visualisera de begrepp han 

använde sig av skall vi kort måla upp ett scenario vilken kan förklaras med Goffmans teori 

om roller.  

Till att börja med finns en otydlig aktör som ännu inte formats till den för situationen 

anpassade personen. Aktören kliver sedan upp på en scen vilken kan vara tom eller innehålla 

andra medaktörer. Miljön där scenen utspelar sig utgörs av olika rekvisita, och denna miljö 

kallas enligt Goffman för setting. Aktören spelar sedan upp en föreställning, ensam eller 

tillsammans med andra, inför en publik. För att aktörens rollgestalt skall bli möjlig krävs det 

att publiken godkänner tolkningen, eller rollprestationen, dvs. att aktören helt enkelt får stöd 

för sitt uttryck. I annat fall anammar aktören så småningom den motsatta ståndpunkten. 

Publiken har alltså, enligt Goffman, en betydande makt över aktören (Månson, 2004).  

I och med detta påstående om att människor anpassar sitt förhållningssätt i olika situationer 

och att vi lever i ett ständigt rollspel, kan Goffmans dramaturgiska teori ses som en 

förlängning till den symboliska interaktionismen. Den symboliska interaktionismen sträcker 

sig över ett flertal riktningar inom både sociologi och socialpsykologi och innebär att vårt 

samhälle består av alla de sociala händelser som utspelas i vardagen. Samhället blir således en 

ständigt skapande process vilken påverkas av de skådespel, förväntningar och responser som 

uppstår i olika situationer (Månsson, 2004).  
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Aktuellt kunskapsläge 

Europa och Norden 

Det var efter andra världskriget som ett flertal frivilligorganisationer runt om i Europa tog 

initiativ till hemhjälp vilket medfört att hemhjälp/hemtjänst idag ses som en viktigare form av 

äldreomsorg än institutionsboende (Szebehely, 1995, s. 11). I Sverige inleddes verksamheten 

med hemhjälp på 1950-talet av Röda Korset. I slutet av 1950-talet ålades kommunerna att 

ansvara över hemtjänsten (Jegermalm 2005, s. 26). Hemhjälp eller hemtjänst är idag 

emellertid fortfarande den del av den offentliga äldreomsorgen som flest äldre människor är 

berörda av.  

Omfattningen av den offentliga hemhjälpsverksamheten varierar emellertid länder emellan. 

Professorn i socialt arbete vid Stockholms universitet; Marta Szebehely, har valt att dela in 

den europeiska äldreomsorgen i tre kategorier. Den första kategorin avser Norden och 

Nederländerna och visar att hemhjälpen här är relativt välutbyggd i och med att var sjätte 

ålderspensionär tar emot hemhjälp. I den andra kategorin återfinns Storbritannien och 

Belgien. Där får ungefär var tionde eller femtonde pensionär hemhjälp och den hjälp de 

erhåller är mindre än i de nordiska länderna. Kategori nummer tre innehåller bland annat 

Tyskland, Italien och Spanien. I dessa länder får endast någon eller några få procent av de 

äldre offentlig hemhjälp (Szebehely, 2005, s. 12). Alla ovanstående länder erbjuder äldre 

människor hjälp med både hushållsarbete och personlig vård i hemmet. Dock är det specifikt 

för den nordiska hemhjälpen att även erbjuda socialt stöd (a.a. s. 12).  

De senaste åren har det offentliga åtagandet för de äldres omsorg emellertid minskat och i 

Sverige har anhörigas insatser ökat (a.a. s. 18). Medan det i Danmark talas om att anhöriga är 

ett komplement till det offentliga omsorgsarbetet talas det i Sverige om att anhöriga i 

dagsläget ersätter de offentliga omsorgsinsatserna i större utsträckning idag än tidigare: 

 

I den mån det är möjligt att jämföra tycks den mer omfattande danska hemtjänsten innebära att 

anhörigas omsorgsinsatser och den offentliga äldreomsorgen i högre grad kompletterar varandra, 

medan anhöriga till hjälpbehövande äldre i Sverige idag oftare än för 10-20 år sedan ersätter 

offentliga omsorgsinsatser (Szebehely, 2005, s. 15). 

 

Sverige 

Anhörig 300 

Att anhöriga kommit att spela en större roll på den offentliga arenan gällande äldreomsorgen 

återspeglas även i de senaste årens forskning i Sverige. Regeringen tillsatte mellan år 1999-
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2001 ett stimulansbidrag på 300 miljoner kronor vilket syftade till att stimulera landets 

kommuner till att utveckla stödet för anhöriga som vårdar en äldre, funktionshindrad eller 

långvarigt sjuk närstående. Detta stimulansbidrag kom att kallas Anhörig 300 (Anhörig 300- 

slutrapport, 2002). Utifrån detta projekt ville man också få en ökad kunskap om anhörigskap 

och anhörigas insatser. De 300 miljoner som regeringen hade avsatt skulle fördelas efter 

antalet personer som var över 65 år eller äldre i Sveriges kommuner. Medel avsattes också för 

att finansiera det forskningsprojekt som sågs som ett led i kunskapsuppbyggnaden inom detta 

område. Detta forskningsprojekt har varit förlagt till Sköndalsinstitutet och Ersta Sköndals 

Högskola (Jeppsson Grassman, 2003, s. 15). 

Projekt inom Anhörig 300 

Inom ramen för Anhörig 300 har det av Socialstyrelsen gjorts ett flertal studier på bland annat 

anhörigas upplevelser av vårdandet av en närstående.  

 En studie; ”Närståendes vård av äldre. Anhörigas och professionellas perspektiv” från 

2001 beskriver dels hur de anhöriga brottas med olika svårigheter i anhörigvården, dels vilka 

tillfredsställelser samma vård ger (Närståendes vård av äldre. Anhörigas professionellas 

perspektiv, 2001). De anhöriga uppgav i studien att de svårigheter de upplevde bland annat 

innebar att de inte hade tillräckligt med tid för sig själva, att de inte hade möjlighet att göra 

avbrott eller ta semester samt att de hade ett begränsat socialt liv vilket exempelvis innebar att 

de inte kunde träffa vänner så ofta de ville. De anhöriga kände även ambivalens kring att låta 

utomstående omsorgsgivare hjälpa till; dels av den anledningen att de anhöriga kände oro 

kring att den offentliga vården inte skulle motsvara den kvalité som anhörigvården enligt dem 

representerade, dels kunde de anhöriga känna skam över att de ”övergav” brukaren. Samtidigt 

kände många anhöriga en tillfredsställelse i anhörigvården. Ett flertal av de tillfrågade svarade 

att det var betydelsefullt att få hjälpa till att bevara brukarens värdighet, att hjälpa brukaren 

komma över svårigheter, att känna sig uppskattad av brukaren samt att veta att man gjort sitt 

bästa (a.a.).  

 Denna studies relevans för vår uppsats kan ses ur två perspektiv; dels belyses den 

ambivalens och otillräcklighet som anhöriga kan känna inför mötet med offentliga 

omsorgsgivare vilket sannolikt påverkar relationen mellan exempelvis hemtjänstpersonal och 

anhöriga, dels belyser studien den uppmärksamhet anhörigskapet fått i den offentliga 

omsorgsdiskussionen vilket även återspeglas i Sundbybergs kommuns stödåtgärder för denna 

grupp.  
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Anhöriga omsorgsgivares uppfattning om stödinsatser 

Magnus Jegermalm, fil Dr och forskare i socialt arbete vid Ersta och Sköndal Högskola i 

Stockholm, beskriver i sin doktorsavhandling ”Carers in the Welfare State- on Informal Care 

and Support for Carers in Sweden” bland annat vilka de anhöriga omsorgsgivarna är samt 

huruvida de upplever att de fått del av de stödinsatser kommunerna samt frivilliga 

organisationer erbjudit (Jegermalm, 2005, s. 7).  

I Jegermalms avhandling är begreppet anhörig inte synonymt med familjemedlem. I stället 

lyfter Jegermalm fram olika former av en närstående, som han kallar ”caregiver” (vårdgivare) 

eller ”carer” (vårdare), och som exempelvis kan innebära vänner och/eller grannar. 

Avhandlingen illustrerar det faktum att ett stort antal av dem som hjälper en närstående är 

kvinnor, i synnerhet äldre kvinnor, och att mycket av deras tid ägnas åt att hjälpa en 

närstående. En majoritet av dessa hade inte erhållit något offentligt stöd i omsorgsarbetet. 

Detta innebär inte per automatik att brukaren inte hade hjälp från kommunen gällande omsorg 

och omvårdnad utan vittnar endast om att den närstående inte erbjudits någon form av stöd i 

egenskap av att vara närstående och omsorgsgivare. Mindre än en tiondel av de tillfrågade 

upplevde att kommunen erbjudit dem stöd.  

En annan aspekt Jegermalm tar upp är det faktum att det offentliga (kommunen) och 

frivilliga organisationer kompletterar varandra i fråga om att stötta anhörigvårdare, då 

kommunen kan erbjuda konkret avlastning i form av exempelvis avlösare eller dagvård för 

brukaren vilket kan innebära en paus för den anhöriga, medan frivilligorganisationer kan 

erbjuda anhöriga stödsamtal, i grupp eller individuellt. Jegermalms avhandling visar även att 

det bidrag kommunerna erhållit, bland annat genom Anhörig 300, stimulerat ett flertal 

kommuner till att starta och utveckla anhörigstödet för anhöriga som vårdar närstående 

(Jegermalm, 2005).  

Uppfattningar om anhöriga inom vården 

Anhörigstöd och dess betydelse är alltså någonting som har lyfts fram de senaste åren, bland 

annat genom ovanstående studier. Fokus har hittills varit att kartlägga de anhörigas 

upplevelser i egenskap av att vara just anhörig i en omsorgssituation samtidigt som intresset 

för att utveckla olika former av stöd successivt tagit plats på den kommunalpolitiska 

dagordningen. 

I litteraturstudien ”Vårdpersonalens tankar och uppfattningar om närstående till äldre 

vårdtagare” från 2007 analyserar författarna Pernilla Alsberg och Charlotta Jakobsson den 

tidigare forskningen inom området vilket leder dem fram till slutsatsen att sjukvårdpersonal 
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har begränsad kunskap om närståendes betydelse i omvårdnaden. Alsberg och Jakobsson 

redovisar dessutom en rapport från patientnämnden från 2006 vilket vittnar om att antalet 

anmälningar om bristfälligt bemötande av anhöriga inom sjukvården är ett problem. Även 

patientnämndens årsredovisning från 2008 illustrerar att anmälningar om bristfälligt 

bemötande av anhöriga är ett återkommande problem inom vård- och omsorgsprofessionen 

(Patientnämnden i Stockholms län- årsrapport 2008, 2009).  

Studien belyser även det faktum att trots att sjukvårdpersonal strävar efter ett 

helhetsperspektiv i omvårdnaden så hamnar ofta anhöriga utanför och kan, enligt författarna, 

uppfattas som ”krävande noviser” av sjukvårdpersonalen. Alsberg och Jakobsson menar även 

att ett större intresse för närstående är önskvärt för att möjliggöra en helhetssyn på den 

vårdbehövande och dennes sociala sammanhang. 

Anhörigas röst 

I sökandet efter forskning som anknyter till vår studie har vi funnit olika studier och rapporter 

som på ett eller annat sätt belyser de anhörigas situation och/eller upplevelser i 

omsorgsarbetet. Vi har inte funnit någon studie vars syfte motsvarar vår studies syfte, alltså 

att lyfta fram de anställdas upplevelser av anhörigas delaktighet i omsorgen genom intervjuer 

och enkäter med hemtjänstpersonal, chefer samt politiker. Vi har emellertid funnit ett flertal 

exempel på studier och rapporter där anhörigas röst gör sig hörd.  

Exempelvis har Socialstyrelsen utfört en kvalitetsundersökning där anhöriga och brukare 

har fått besvara frågor rörande deras syn på kvalitet inom äldreomsorgen såväl på boenden 

som inom hemtjänsten (Brukare och anhöriga om kvalitet i äldreomsorgen, 2006). Studien 

syftar till att utvärdera hur kommunernas vård och omsorg mottas av brukare och deras 

anhöriga samt även till att ”…identifiera och få indikationer på generella bristområden” (a.a. 

s. 15).  

Relationer inom äldreomsorgen 

Professor Eric Olsson och filosofie-doktor Bengt Ingvad vid Socialhögskolan i Lund tangerar 

vårt intresseområde när de i artikeln ”Relationer i formell och informell hjälp med daglig 

livsföring till äldre” från 2006 tar upp relationen brukare – anhöriga - hemtjänstpersonal. Här 

belyser de bland annat det faktum att tidigare studier visat på att upplevelsen av hjälpinsatsen 

beror på hur relationen mellan dessa tre aktörer gestaltar sig.  

Även Vesa Leppänen; universitetslektor i socialt arbete vid högskolan i Kristianstad, 

studerar relationen mellan brukare och personal och belyser bland annat personalens 
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upplevelser av arbetet i rapporten ”Det lilla extra. Om formella och informella relationer 

mellan personal och brukare inom hemtjänsten” från 2007. Leppänen påpekar att det de 

senaste 30 åren gjorts ett flertal studier om relationer mellan brukare och personal (a.a. s. 11). 

Detta är intressant då det belyser ett fenomen som blivit allt viktigare i både socialt som 

psykologiskt arbete; nämligen mötet och dess betydelse för relationer. 

Camilla Björn och Anna Olsson vid Karlstads universitet beskriver i sin kandidatuppsats 

inom samhällsvetenskap från 2007 om skillnader i hur män och kvinnor upplever det att få 

hjälp från hemtjänst (Äldre, hemtjänst och genus, 2007). Både männen och kvinnorna 

beskriver i studien att personalen är en viktig del i upplevelsen av hemtjänsten men fokus för 

hur de talar om personalen varierar beroende på genus. Männen i undersökningen utgår från 

ett socialt perspektiv när de pratar om personalen medan kvinnorna talade om hur 

hushållssysslorna blev utförda (a.a. s. 20). 

Människan, hemmet och tingen 

”I socialt arbete i allmänhet, och i hemtjänst i synnerhet, har de som arbetar tillgång till och 

hanterar större delar av människors person” (Gaunt & Lantz, 1996, s. 34). 

Göran Lantz (1996) skriver i antologin ”Hemmet i vården. Vården i hemmet” om hur viktigt 

det är med gränser för människor. Han delar upp dessa gränser i tre olika sfärer: intimsfären, 

personsfären och identifikationssfären. Med intimsfären menar Lantz en individs kropp och 

det som är närmast kroppen, alltså kläder, ringar, glasögon osv. Personsfären är vad Lantz 

menar de platser och områden som individen har införlivat i sin livsberättelse. Detta område 

är i synnerhet en persons hem. Den vårdpersonal som ger omsorg i en persons hem är på 

besök i dennes personsfär. Identifikationssfären är ett större område som är en del av ens 

livsberättelse. Det kan vara en stad eller ett land och är hemmet i en bredare bemärkelse.  

Det är en rättighet och ett mänskligt behov att få sin intima sfär och den personliga sfären 

tryggad (a.a. s. 24). 

 Lantz skriver också om hur Torsten Malmberg, human-ekolog, beskriver mänskligt 

revirbeteende och tar upp tre grundläggande behov som ett revirbeteende skall fylla: identitet, 

trygghet och avskildhet. Lantz frågar sig om olika perioder i livet kan påverka huruvida en 

människa värderar ett större eller mindre revir. Därtill beskriver han hur vikiga gränser är för 

en persons hem. Ett exempel på en sådan gräns kan vara tröskeln som är omgärdad av en 

mängd sociala riter. Hur man knackar på dörren, hur man bes komma in, tar av sig skorna osv.  

Boken “Anhörigskapets uttrycksformer” behandlar flera aspekter av anhörigskapet och en 

av dessa aspekter är hur hemmet kan upplevas på olika sätt av anhöriga som bor tillsammans 
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med hjälpbehövande brukare. I vissa fall kan hemmets ses en begränsning och/eller som en 

trygghet (Jeppsson Grassman, 2003, s. 191).  

Pigrollen  

Anders Bergh skriver i sin bok ”Anhörigvård” om att han har intervjuat hemtjänstpersonal 

och hur de kan uppleva rollen som tjänstefolk och när denna känsla infinner sig. Han ser 

tydligt att denna känsla, hos personalen, väcks då de måste göra sysslor inför personer som 

kan utföra dessa göromål själva. Tydligast blir det när anhöriga kommer hem till brukarna när 

vårdpersonalen är där. En del anhöriga lämnar disk efter sig eller ser på när personalen städar. 

Vårdpersonalen upplever att de har en lägre status än dessa anhöriga. Att utföra samma sorts 

tjänster inför hjälpbehövande brukare ses däremot inte som något problem. Den 

vårdpersonalen som han har intervjuat tycker dock inte att personlig hygien, hos brukarna, är 

anhörigas uppgift då detta ses som en arbetsuppgift där det finns krav på ett kunnande och 

som då är ålagd personalen i hemtjänstgruppen.  

Bergh skriver också om hur omvårdnadspersonalen känner att så länge de är ensamma med 

brukaren så är risken liten för att känslan av att vara ett tjänstefolk ska uppkomma, men när en 

anhörig kommer in i bilden så ökar risken för att de ska bli placerade i den så kallade 

pigrollen. Personalen försöker i det längsta att undvika denna roll för att kunna upprätthålla en 

känsla av en bibehållen status av sitt arbete (Bergh, 1997. s. 21). 

Även Goffman skriver om upplevelsen av pig-rollen när anhöriga stiger in på arenan vilket 

statusmässigt ökar risken att vårdpersonalen skall råka komma i en svagare roll i förhållande 

till dem. Vårdpersonalen kan bli placerade i en underlydande ställning och denna sociala scen 

namnger Goffman som husbonde/ tjänstefolksram (Bergh, 1997. s. 21).  

Biståndshandläggarens upplevelser av anhöriga inom äldreomsorgen 

Avslutningsvis vill vi även kort nämna en artikel utgiven av Socialstyrelsen vilken syftar till 

att belysa biståndshandläggares syn och upplevelser av de anhöriga. I artikeln reflekterar 

biståndshandläggarna över huruvida det är möjligt att både ha en stöttande roll samtidigt som 

de arbetar med myndighetsutövning. Artikeln pekar på dilemman som att 

biståndshandläggaren dels ”använder” anhöriga som informationskälla i olika situationer, dels 

det problem det medför då informationen leder till beslut i andra riktningar än brukaren och 

anhöriga kanske önskar. Artikeln belyser i sin helhet det sociala arbetet med brukare och 

anhöriga ur biståndshandläggarens perspektiv och lyfter inte fram andra gruppers upplevelser, 
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exempelvis hemtjänstpersonal (Möten med anhöriga från biståndshandläggares perspektiv, 

2009). 

 

Sammanfattning av kunskapsläget 

Vi har valt att redovisa samtliga ovanstående forskningsarbeten för att vi vill redogöra för hur 

kunskapsläget inom området äldreomsorg – hemtjänstpersonal – anhöriga - brukare ser ut i 

dagsläget. Utifrån de kriterier vi utgått ifrån har dessa varit relevanta att redovisa utifrån det 

syfte vår studie utgår från. Det intressanta med detta är att ingen av de studier vi funnit ringat 

in vårt område med fokus på hemtjänstpersonalens upplevelser av samarbetet/relationen med 

anhöriga.  

Vi har redovisat forskning som illustrerat hur utbredd hemtjänsten är i Europa och Norden, 

forskning som undersökt de anhörigas upplevelser av att vårda en närstående samt vilket stöd 

de önskar från det offentliga, forskning vars ambition varit att klargöra vilka de anhöriga är 

samt huruvida samhället erbjudit stöd samt hur detta stöd erhållits.  

Vi har även redogjort för undersökningar som utifrån litteratur beskrivit och analyserat 

sjukvårdspersonals upplevelser av arbetet med brukare och anhöriga, forskning som belyst 

brukarens och anhörigas syn på kvalitet inom äldreomsorgen, studier som berör relationerna 

mellan brukare – anhöriga -personal samt en studie som utifrån ett genusperspektiv beskrivit 

upplevelsen av att erhålla hemtjänst.  

Vi har redogjort för hur intervjuer med hemtjänstpersonal visat på det faktum att 

personalen ibland kan känna sig som tjänstefolk i relationen med anhöriga. Dessutom har vi 

presenterat en studie vars syfte är att belysa biståndhandläggares upplevelse av anhöriga och 

brukare. Vi har också redogjort för hur hemmet kan ha betydelse i omsorgsarbetet. Dessa 

studier genererar, enligt vår mening, ytterligare frågeställningar som berör 

hemtjänstpersonalens upplevelser av anhörigas delaktighet inom äldreomsorgen. Det tenderar 

även att ge upphov till en nyfikenhet hur chefer och politiker; alltså de med beslutandemakt, 

tar tillvara hemtjänstpersonalens kunskaper och upplevelser kring hur relationen med 

anhöriga påverkar omvårdnaden och omsorgen kring brukaren. 

Att anhöriga är en viktig resurs för samhället råder ingen tvekan om, inte heller att 

anhöriga besitter värdefull kunskap om hur omsorgen kring deras närstående bör utformas. 

Trots detta finns emellertid ingen studie, rapport eller avhandling som i ljuset av det nya 

fokuset på anhöriga tydligt skildrar hur personalen inom hemtjänsten upplever anhörigas 

delaktighet i omsorgen. Inte heller finns det någon studie som tar upp hur chefer och politiker 
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inom äldreomsorgen på kommunal nivå uppfattar anhörigas delaktighet samt i vilken 

utsträckning hänsyn bör tas till de anhörigas önskemål gällande omsorg.  

 

En likartad studie 

Det finns likheter mellan vår studie och de studier Twigg och Atkin gjort i Storbritannien 

vilka har resulterat i fyra modeller (som vi redogjorde för under tidigare teori-avsnitt). Genom 

studier om formell och informell omsorg i Storbritannien har Twigg och Atkin redovisat hur 

bland annat doktorer, socialarbetare samt sjuksköterskor ser på anhörigas roll i 

omsorgsarbetet.  

Studien är lik vår studie så till vida att den belyser hur vårdgivare kan se på anhörigas roll i 

omsorgsarbetet. Däremot är Twigg och Atkins studie inte genomförd på just 

hemtjänstpersonal, enhetschefer och politiker i en och samma kommun. Vi hoppas med vår 

studie kunna tydliggöra hur personalkategorier på olika nivåer ser på anhörigas delaktighet 

och roll utifrån ett flertal perspektiv. Vår studie är dessutom gjord i Sverige under svenska 

förhållanden vilket ytterligare är en skillnad mot Twigg och Atkins studier vilka är 

genomförda i Storbritannien. 
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En bakgrund: om hemtjänst och anhöriga  

I detta avsnitt ämnar vi ge en bakgrundsbild till vår empiriska redovisning såväl som vår 

analys. Vår avsikt med detta är att ge läsare en bakgrund om hemtjänstarbetet och de 

anhörigas situation. 

 

Anhöriga och närstående  

Eva Jeppsson Grassman, professor i socialt arbete, skriver i sin bok ”Anhörigskapets 

uttrycksformer” om att anhörigbegreppet är ett flertydigt begrepp som måste preciseras för att 

man skall förstå vad man talar om (Jeppsson Grassman, 2003. s. 12). Hon menar att en 

anhörig oftast ses som synonymt till en person som tillhör familjen eller släktkretsen; antingen 

genom blodsband eller juridiska band. Ibland används också begreppet närstående och då 

brukar man syfta även på dem som inte är familjemedlemmar. Närstående kan förslagsvis 

vara grannar och vänner (a.a. s. 12).  

Samma bok tar även upp hur anhöriga blir tagna för givet när det handlar om den omsorg 

som en hjälpbehövare är i behov av. Ofta kan det vara den långvariga relationen till brukaren 

som gör att anhöriga ser sin roll som hjälpare som väldigt naturlig. Många anhöriga väljer 

också att vårda sina släktingar då det är en förutsättning för att brukaren skall kunna bo kvar 

hemma (a.a. s. 82). Den roll som anhöriga har kan uppfattas på olika sätt och är ofta en 

förlängning av den hjälpbehövande själv. Anhöriga kan exempelvis agera som ombud, 

kunskapskälla, livsberättare och bevakare av värdighet (Jeppsson Grassman, 2003). 

 

Moraliska skyldigheter  

Under 1960-1970 talet expanderade den offentliga omsorgen och anhörigas ansvar för 

hjälpbehövande familjemedlemmar gick därefter över till att vara kommunernas ansvar. Det 

var sedan kommunernas skyldighet att alla kommuninvånare skulle ha en tillfredställande 

omvårdnad (Sand, 2002. s. 30). Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som trädde i 

kraft 1982 respektive 1983 visade än mer på kommunens ansvar för kommunernas invånare.  

Under 1990-talet utvidgades dessa lagar och bland annat äldres rätt till integritet och 

trygghet stärktes (a.a. s. 33). Anhöriga har enligt Svensk lag inga juridiska skyldigheter när 

det handlar om att ta hand om äldre närstående.  Sand påpekar emellertid att det finns vissa 

skyldigheter för anhöriga och då menar hon att föräldrar har en skyldighet, enligt 

Föräldrabalken (FB 6:2), att ta hand om sina minderåriga barn och att makar, enligt 

äktenskapsbalken (Äkt B 6:1), skall hjälpa och stötta varandra (a.a. s. 35). Däremot är det 
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åtskilliga anhöriga som känner ett moraliskt ansvar att ta hand om sina äldre 

familjemedlemmar. En del upplever att denna skyldighet åligger dem och vill av den orsaken 

inte heller söka hjälp även om de har hamnat i en ohållbar situation. (SOU 2004:112).  

 Fram till 1956 hade vuxna barn ekonomiska skyldigheter och åtaganden gentemot sina 

föräldrar men detta avskaffades i och med socialhjälpslagen från samma år. 1976 stärktes 

kommunernas ansvar för de äldre genom att de kom att ansvara för boende och omsorg. I 

dagsläget riktas det emellertid ett tyst krav från samhället på att anhöriga ska vara delaktiga i 

omsorgen hos sina hjälpbehövande närstående (a.a).  

Således finns inga juridiska skyldigheter för anhöriga att hjälpa äldre närstående, däremot 

finns som tidigare nämns ofta upplevelser av ett moraliskt ansvar. I dag är det samhällets 

skyldighet är att alla människor får adekvat vård och service. Målet är därmed att anhörigas 

insatser skall ses som ett komplement till samhällsinsatserna och baseras på frivillighet (prop 

1987/88: 176). 

 

Makt i omsorgens namn 

Begreppet makt har många gånger en otrevlig klang och den förnimmelse som denna 

föreställning ger gör att omsorgspersonal ofta skyddar sig mot att se sig själva som en individ 

med makt.  

Greta Marie Skau skriver om hur det är användandet av makt och inte fenomenet makt som 

ger ett maktutövande i negativ bemärkelse. ”Att använda makt är lika ofta gott som ont. Att 

användningen av makt ofta leder till destruktiva resultat kan bero på att maktutövarna är 

omedvetna och oprofessionella” (Skau, 2007, s. 36). Enligt Skau underskattar många gånger 

personal hur konfliktfyllt det kan vara för en klient att få besök av dem och att detta i sin tur 

kan leda till att personalen i viktiga avseenden misstolkar klientens reaktioner. Skau skriver 

om hur hjälputövarna inte alltid har kunskap om den egna yrkesrollens maktaspekt och vad 

det kan utlösa hos klienterna (a.a. s. 66).  

 I antologin ”Anhörigvård: Arbete, ansvar, kärlek, försörjning” från 2002 diskuteras makt i 

omsorgsarbetet. Omsorgsarbetet skildras i regel som någonting som vilar på en 

ansvarsrelation; som exempel nämns relationen hemtjänstpersonal – brukare. Sådana 

relationer förutsätter att personer vill ta ansvar för varandra (a.a.).  Denna ansvarssituation 

tenderar att utmynna i svårigheter för personalen då de skall balansera mellan att dels 

respektera brukarens självbestämmande och dels utföra de insatser personalen ansvarar för. 

Detta kan i sin tur leda till övergrepp av den hjälpbehövandes integritet. Det beskrivs också 
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hur denna respekt för den hjälpbehövande kan utnyttjas som ett skäl för att inte behöva ta 

ansvar och att detta blir en ursäkt till oengagemang (a.a. s. 49).  

 Bengt Eriksson skriver i boken ”Social omsorg och socialpedagogik” hur mottagaren är 

hänvisad till den sociala omsorg som samhället har att ge och att det många gånger saknas 

någon annan valmöjlighet än den offentliga sektorns service (Blomdahl & Eriksson, 1998. s. 

123).  

 

Hemtjänstens lagstiftning 

Hemtjänsten arbetar efter SoL, Socialtjänstlagen (2001:453), LSS, Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (1993:387) och HSL, Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

 Socialtjänstlagen är en ramlag och med det menas det att formuleringarna i paragraferna är 

allmänna och dess målformuleringar är ofärdiga regler. Kommunerna ska själva upprätta 

rutiner och riktlinjer och se till att lagens mål uppnås. En ramlag kan tolkas på en rad olika 

sätt när den ska praktiseras (Meeuwisse, 2002 s. 109). I Socialtjänstlagens portalparagraf 

(2001:453) tydliggörs målet med lagen:  

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
- ekonomiska och sociala trygghet, 
- jämlikhet i levnadsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet. 
   Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
   Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

(SoL 2001:453)  

I Socialtjänstens fjärde kapitel står det om rätten till bistånd och som äldre invånare i en 

kommun så har denne person i synnerhet rätten till hjälp gällande sin personliga livsföring. 

(SoL 2001:453). 

 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som mer konkret 

visar på myndigheters skyldigheter och den enskildes rätt (Meeuwisse, 2002, s. 109). 

Denna lag säkerställer att individer med bestående funktionshinder får den hjälp som de 

behöver i sin vardag. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är ett 

komplement till andra lagar och tar inte bort rätten till övriga lagar (LSS 1993:387). 

 Hälso- och sjukvårdslagen är även den en ramlag och redovisar vilka kraven är på god 

vård. Denna lag deklarerar de mål som finns för hälso- och sjukvården men i övrigt finns det 

regler som förtydligar kommunernas och landstingens skyldighet av hälso- och sjukvårdens 

olika delar. Lagen omfattar också bestämmelser angående kvalitén i vården och att 

verksamheter skall ha en pågående förbättring av sin kvalitet. Dessutom inrymmer denna lag 
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också att vården ska ta hänsyn till patienternas integritet och självbestämmande för att dennes 

behov av trygghet skall tillfredsställas (HsL 1982:763). 

 
Äldreomsorg i Sundbyberg  

Figur 1. Äldreomsorgens organisation i Sundbyberg 

 

Denna modell är gjord med hjälp av information från Sundbyberg stads hemsida 

(Informationsfolder från Äldreförvaltningen Sundbyberg Stad, 2009). Modellen illustrerar 

äldreomsorgens organisation och struktur i Sundbyberg Stad. Då denna studie är baserad på 

information från både enhetschefer inom hemtjänsten, politiker i äldrenämnden samt personal 

i ett hemtjänstlag tydliggör även bilden, genom de färgade rutorna, de olika delar i 

organisationen som vi valt att studera. Däremot är det endast ett av hemtjänstlagen som är 

med i studien. 

 

Sundbybergs anhörigstöd 

Det finns olika former av anhörigstöd som anhöriga och närstående kan bli erbjudna från sina 

kommuner eller från frivilliga organisationer. Stödet kan vara utbildningar, gruppstöd, 

tillgång till avlösning eller information.  
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I Sundbybergs stad finns Anhörigcentralen som har fyra olika verksamheter. Dels har de 

anhörigträffar, där närstående till brukare kan få en möjlighet att utöka sitt sociala nätverk och 

få utbildning, men sen så har de också individuellt stöd, anhöriggrupper och drop in. Det 

individuella stödet finns för dem som vill tala enskilt om sina tankar och problem medan 

anhöriggruppen är till för dem som vill tala i större grupper för att få dela erfarenheter med 

andra. Drop in är en verksamhet som har skapats för att avlasta anhöriga. Där kan brukaren 

vistas under några timmar och umgås med andra i liknande situation.  

Sundbybergs stad driver, i samverkan med olika föreningar och organisationer, 

Sundbybergs Frivilligcentral. Denna frivilligcentral är till för brukarna och startas upp med 

informationsträff för anhöriga (Anhörigstöd- för dig som hjälper en närstående, 2009).  
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Empiriredovisning  

I det här kapitlet kommer vi dels att redogöra för det empiriska material som framkom i de 

intervjuer som vi gjort och dels det resultat som vi fått utifrån de enkäter vi skickat ut. 

Kapitlet är uppdelat på det sättet att vi i första delen kommer att presentera materialet från 

våra intervjuer, tematiserat till fyra olika teman. I den andra delen av kapitlet kommer vi att 

presentera det kvantitativa materialet och detta kommer att redovisas i tabeller (vilka vi 

bifogat som separat bilaga) som vi avser att kommentera.  

  

Redovisning av intervjuer 

Roller, delaktighet och samarbete 

Inledningsvis klargjorde några i personalen det faktum att det är skillnad på anhöriga och 

anhöriga. Den roll anhöriga, enligt personalen, bör ha beror till stor del på vem den anhöriga 

är; ”Om det är faster Elsa 94 som är den enda som är kvar, då är det klart, då kan man inte 

begära så mycket”.  

Ett flertal i personalen uttryckte åsikter om att hemtjänstens roll skall vara en slags 

förlängning av de anhörigas roll och att det i så fall skulle leda till ett optimalt samarbete. 

Några i personalen ansåg även att hemtjänsten inte skulle ha hela ansvaret om brukaren. 

När det exempelvis gällde läkarbesök och liknande uttrycktes en önskan om att dessa 

insatser skulle utföras av de anhöriga eftersom de känt brukaren under längre tid vilket kan 

underlätta i samtal med vårdpersonal: ”…läkarbesök tycker jag absolut att de borde…de 

borde inte förvänta sig att vi gör allt för vi kan inte svara på vissa frågor..om de (brukaren) 

fått någon vaccinering tex. Det borde de (anhöriga) veta”.  

I en annan intervju framkom åsikten om att anhörigas roll innebär att se till att brukaren har 

kläder hemma som han eller hon kan ha på sig. En önskan var även att anhöriga skall ha en 

delaktig roll, om inte fysiskt så ändå att de på annan väg har kontakt både med brukaren och 

personalen för att se hur brukaren mår; ”…och såhär liksom att de är engagerade.. speciellt de 

här som kanske inte besöker sina föräldrar så mycket..om de åtminstone hör av sig och kollar 

hur det går med mamma eller pappa…att det är intresserade hur det går för dem..”. Anhöriga 

behöver således inte aktivt vara delaktiga i form av fysisk närvaro, däremot uttrycker många i 

personalen att det är uppskattat när de anhöriga ändå har någon slags roll i omsorgen.  

En i personalgruppen tror även att det skulle vara positivt för de anhöriga att ha en mer 

delaktig roll gällande omsorgen av brukaren: ”… det är alltid kul att de är delaktiga alltså.. för 

deras egen skull. Jag skulle tycka att det var roligt om någon skulle bry sig om mig”. Den 
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övergripande åsikten tycktes vara att hemtjänsten skall utföra själva grunden i omsorgsarbetet 

vilket exempelvis omfattar städning, personlig hygien och matlagning för att nämna några. 

Anhöriga skall stå för den sociala omsorgen, det lilla extra, vilket innefattar allting som 

hemtjänsten inte utför, exempelvis se till att brukaren är fin i håret;  

 

Vi har ju en liten brukare till exempel vars svärson är frisör men hon ser för jäklig ut i håret och 

blev lovad att gå till frisören för över en månad sen, där det liksom inte har hänt någonting, och 

sådant där kan jag tycka är jätteskumt alltså, skall det vara så jäkla svårt att gå dit och sätta lite 

papiljotter? 

 

Anhörigas roll omfattar även den känslomässiga delen vilket illustreras i flera av intervjuerna. 

Personalen uttrycker det som att även om de har en god relation till brukaren och denne 

uppskattar hemtjänstens besök så går det inte att jämföra med upplevelsen av att få besök av 

sina anhöriga: ”…de är där känslomässigt för sin mamma och pappa. ’Min dotter var här, min 

son var här’… de blir ju glada. Och det kan inte vi ge dem. Det är mycket såhär för familj och 

så där. Och det är nåt som vi absolut inte kan ge dem”.   

En informant ansåg att kultur var betydelsefullt i frågan om hur man som personal såg på 

anhörigas roll i omsorgsarbetet. Denne berättade om de stora kulturella skillnaderna som 

denne ansåg fanns i Sverige och i sitt hemland. Här i Sverige är äldre väldigt isolerade i och 

med att vår kultur tillåter det och anhöriga har ofta en obetydlig roll i omsorgen. En kulturell 

aspekt var att denne ansåg att det i Sverige finns möjlighet att som anhörig välja om man vill 

vara delaktig eller inte i brukarens omsorg medan det i hemlandet var otänkbart att 

överhuvudtaget reflektera över att inte ha en roll i omsorgen. I början hade dessa kulturella 

skillnader varit svårt att acceptera men efterhand hade det skapats en acceptans om att det såg 

annorlunda ut här. Intervjupersonen trodde att det berodde på uppfostran; ”Vi har blivit 

uppfostrade på olika sätt. Ni tänker på er själva. Vadå, om jag är sjuk, kan inte min son ta 

hand om mig?” 

En anställd berättade om hur denne kände att det fanns en massa olika roller i den 

arbetsgrupp som fanns i verksamheten; att en del personer i gruppen tog på sig ledarroller och 

informanten trodde att det kunde bero på ett bristande ledarskap. En av dessa informanter 

resonera även runt professionella och personliga relationer och att denne tyckte att det var 

viktigt att hålla en distans till brukarna; ”Man kan vara personlig utan att vara privat tycker 

jag”. Tre av informanterna talade om hur de anpassar sig till den situation som de befinner sig 

i hemma hos brukarna och tillsammans med anhöriga. En sa: ”Man är som en kameleont.” En 
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annan nämnde att det kändes som om denne ibland spelade teater och att det kunde kännas 

både bra och dåligt.  

Personalen i hemtjänstlaget ansåg att de anhöriga som var mest delaktiga var också de som 

de hade minst problem med. Dessa anhöriga kunde ringa även när det hände bra saker eller 

när de tyckte att hemtjänsten hade gjort ett bra arbete. Intervjupersonerna upplevde att det var 

bra när anhöriga hörde av sig och hade synpunkter på hur omvårdnadsarbetet skulle kunna 

förbättras så länge de framförde dessa synpunkter på ett bra sätt. Det var även uppskattat när 

de anhöriga ringde för att tala om att de exempelvis gått ut på promenad med brukaren och att 

hemtjänstpersonalen därför inte behövde gå dit;  

 

Om de kommer och hämtar sin mamma eller pappa eller faster… att de faktiskt ringer och 

meddelar oss så att inte vi kommer dit och undrar  ’Var är den här personen, har hon stuckit eller 

vad är det frågan om?’ Såna saker är väldigt viktiga, att faktiskt höra av sig. Ja vi måste ju alltid 

kontakta dom så fort det händer någonting så det är bra om de känner att dom också ska…att vi 

behöver veta såna saker.. att dom förstår det. Till exempel de (brukare) som har telefonkontakt… 

att de (anhöriga) inte bara hämtar någon utan att meddela oss. För om de inte svarar då måste vi gå 

dit med nyckel och ta oss in i lägenheten.  

 

När hemtjänstpersonalen skulle definiera vad ett bra samarbete var så svarade nästintill alla att 

det var när en brukare hade sin familj runt sig och att de ville vara med och hjälpa till. Dock 

upplevde nästan alla informanter att det sällan eller aldrig var så. Så gott som alla förklarade 

också att det var väldigt viktigt med en ständig information och kommunikation mellan 

personal och anhöriga så att man visste vad som hände i brukarens liv. En informant uttryckte 

att det perfekta samarbetet är när denne kan gå in och göra allt det praktiska hos brukaren och 

att anhöriga sen är där som ett sällskap för den äldre. Önskan var att anhöriga skulle göra alla 

de där små detaljerna som hemtjänstpersonalen aldrig eller sällan hinner göra på grund av den 

tidsbrist som finns. Det ultimata samarbetet skulle för denna informant vara att de skulle byta 

av varandra, anhöriga och hemtjänstpersonal, så att brukaren inte skulle behöva vara ensam. 

Flera i personalen utryckte en önskan om att bland annat starta anhörigträffar då de trodde 

att detta skulle ge ett ökat och förbättrat samarbete. En annan föreslog ytterligare en variant på 

forum där de anhöriga och personalen kan mötas; ”…man kan ha öppet hus. Man kan visa 

vilka som är här och vilka vi är och så vidare. Det brukar funka bäst, de gör ju så i skolor och 

så”. Detta trodde denne skulle ge anhöriga en ökad förståelse för hemtjänstens arbete. En 

annan definierade samarbetet med anhöriga på följande sätt: ”…samarbete…det är att vi är 

tre; jag, anhöriga och brukaren”.  
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Det förekommer således i alla intervjuer att ett ökat samarbete är att föredra och att alla i 

personalen enbart ser fördelar med ökat samarbete med anhöriga. Dessutom vet personalen av 

erfarenhet att brukaren blir väldigt glad om de anhöriga engagerar sig och är delaktiga i 

omsorgen. Då hemtjänsten inte kan göra precis allt omkring brukaren, dels på grund av 

tidsbrist och dels på grund av riktlinjer, förutsätter det i princip att anhöriga är delaktiga i 

omsorgen av brukaren för att på detta sätt komplettera hemtjänstens insatser: ”Vi är som en 

perfekt förlängning av en person som redan har det ganska bra ordnat. Där passar hemtjänsten 

in perfekt, som handen i handsken.”  

Rättigheter och Skyldigheter  

Som svar på frågan vad personalen ansåg att anhöriga har för rättigheter i omsorgen kring 

brukaren så var många av intervjupersonerna osäkra på vad de ansåg. De flesta hade inte 

reflekterat över det men tyckte ändå att de anhöriga hade eller borde ha en del rättigheter då 

de är brukarnas anhöriga; ” Ja de har massor med rättigheter...eller rättigheter? ..Det beror på 

vad man menar med rättigheter, men det är klart att de har rättigheter…man önskar ju att de 

tog lite mer rättigheter faktiskt. Mmm. Men rättigheter är klart att de har. Men de nyttjar dem 

inte alla gånger.” 

Flera av informanterna nämnde att det viktiga som personal är att följa det 

biståndsbedömaren har beslutat och att anhöriga inte har rätt att göra några förändringar i det 

beslutet. Samtidigt ansåg många att de anhöriga hade rätt att säga till om vissa saker;  

 

Jag tycker de har rättigheter. Absolut. Det är ju deras föräldrar kanske som ligger där…så det är 

klart att de har något att säga till om. De kan inte bestämma och kräva mycket mer än vad vi kan 

göra, men de kanske kan komma med åsikter, liksom att ’ni kan inte göra så och så’, och..ja prata 

med oss för att förbättra situationen. Men däremot kan de inte komma och kräva saker utan det är 

ju mer biståndshandläggaren kanske som beviljar och så får vi göra det. 

 

Dessutom har anhöriga, enligt informanterna, rätt att ringa till hemtjänsten och fråga om det 

finns saker som de undrar över eller som de vill förändra; ”Jag tycker absolut att de har rätt att 

ringa hit och fråga saker (…) det här är ingen sluten organisation.. man ska kunna komma hit 

eller ringa om man undrar men, det som är jobbigt är när de inte ringer hit och undrar, utan 

när de ringer hit och råskäller. Det är jobbigt”. Förändringarna i beslut tycker dock alla 

informanter ska ske genom biståndsbedömaren.  

En majoritet av personalen menar att anhöriga inte har någon rätt att lägga sig i de 

praktiska situationer där hemtjänstpersonalen ska hjälpa brukaren utan att de då för stunden 
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skall låta personalen få utföra sitt arbete och att de i efterhand kan diskutera runt eventuella 

problem eller förändringar i omsorgen;  

 

Innan vi får gå till brukaren och hjälpa den så kontaktar de ju bistånd och om de väljer att vara 

med på själva biståndsmötet om sin mamma eller pappa eller nåt sånt… då har de rätt att påverka. 

Men om de inte är med där så kanske de inte kan vara med att påverka så mycket...kanske i 

efterhand om de upptäcker att ’det där var ju inte så bra’… De har rättigheter, men då går det via 

biståndsbedömaren för det mesta då…så uppfattar jag det.  

 

När det gällde anhörigas skyldigheter var uppfattningen hos många informanter att de skulle 

ha en respekt för hemtjänsten och deras arbete. En anställd uttryckte det som att ”De måste 

inte vara jättetrevliga men jag tycker att de ska behandla oss med respekt precis som man 

behandlar vilken annan yrkesgrupp som helst. Om det är läkare, sjuksköterskor eller personal 

på ICA. Vi är liksom inga slagpåsar… vi förtjänar också respekt”.  

Anhörigas skyldigheter innebar även att de skulle informera hemtjänstlaget om det 

exempelvis var så att de åkte iväg med en brukare någonstans eller om det var någon annan 

ändring som personalen borde känna till; ” de kan ju kontakta oss så fort det är nånting…”. 

God kommunikation samt behovet av information var någonting som alla informanter 

nämnde.  Detta ansåg hemtjänstpersonalen var en viktig faktor för att deras arbete skulle flyta 

på bra och för att brukarna skulle få den bästa omsorgen.  

Några informanter ansåg också att anhörigas skyldigheter var att följa med brukarna till 

vårdcentralen och sköta deras ekonomi i de fall då brukarna inte klarade av det själva; ”… tex 

om det är någon mamma eller pappa, då har de skyldigheter gentemot föräldrarna… de borde 

hjälpa till med det som föräldrarna har svårt med, tex  sköta ekonomi och räkningar…”. 

Många ansåg att det som inte hemtjänsten utför är anhörigas skyldighet att ordna. En i 

personalen förklarar vilka insatser som denne inte anser åligger hemtjänsten;  

 

Jag skulle ha sagt kanske byta glödlampor. Vi får inte stå på en pall och byta men så har vi fixar-

Malte som kan göra sånt. Så det finns ju stöd där också. Men.. kanske den där sociala biten…Det 

finns ju olika grupper för olika tjänster. Kommunen har ju faktiskt tänkt på det mesta. De kan ju få 

nästan all slags hjälp.. typ ledsagare..allt sånt. Men vissa kanske vill att man ska sitta där och typ 

och prata med dem i kanske en timma och då har man en massa saker som man ska göra. Det kan 

vi inte göra… där kan typ en anhörig komma och hjälpa till.  
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Ingen av informanterna nämnde någonting om att anhöriga borde ha juridiska skyldigheter, 

däremot ansåg de att fler anhöriga borde känna en moralisk skyldighet; ”Att bry sig. Det är 

väl vad det handlar om, det tycker jag är deras förbaskade skyldighet.” 

Makt   

Sju av nio intervjupersoner upplevde att det var brukarna och dess anhöriga som hade makt 

över dem då omsorgen utfördes i deras hem och på deras villkor. De upplevde således inte att 

de stod i en maktposition gentemot brukare och anhöriga:  

 

 Jag har inte funderat på det…men jag tycker inte att jag har någon maktrelation till brukare och 

anhöriga. Snarare tvärtom i så fall haha. Eftersom de kräver mer och de känner liksom att…det är 

inte att vi går dit och bestämmer vad de ska göra och inte göra. Vi går ju hem till dem så det är ju 

på deras villkor om man säger så. 

 

Många hade således inte reflekterat över att brukare och anhöriga stod i en beroendeställning 

och att de var beroende av hemtjänstens insatser, i stället ansåg de flesta att brukaren och de 

anhöriga hade makten eftersom hjälpen utfördes i brukarens hem;  

 

Nej jag tycker inte att jag står i någon makt…eller jag ser inte mig själv som att jag står i någon 

maktposition till dem…nej. Inte mot anhöriga heller, alltså det beror ju på vad man menar med 

maktposition alltså men näe…jag skulle nog aldrig kunna tala om för en anhörig eller någonting 

vad jag tycker är rätt och fel, att de gör fel eller någonting sådär..kliva in och tala om för dem vad 

de ska göra och inte göra. 

 

Några informanter relaterade således makt till den som beställde serviceinsatserna eller till 

andra som satt högre upp i organisationen; ”De som har makt är väl politiker?”  

Två personer i personalen hade dock reflekterat över makt i omvårdnadssituationer och 

ansåg även att brukare och anhöriga stod i en beroendesituation till dem; ” ja det är klart att 

jag har makt genom att jag ska hjälpa…de kan inte göra det själva så de är beroende av 

hjälpen från min sida, men jag har aldrig funderat på att jag kan använda makten på något 

sätt”. Den andra uttryckte det såhär; ” Jorå. Alla som jag går hem till befinner sig i en 

beroende situation. De kan inte säga ’Nej jag vill inte ha din hjälp idag’. Då vet de att de inte 

får någon hjälp… Så det måste man ju alltid tänka på. Att den här personen är totalt beroende 

av mig och befinner sig i ett ständigt underläge”.  

Således fanns en medvetenhet om att de hade en sorts makt över brukare och anhöriga då 

dessa inte kan göra vissa moment själva och därför är beroende av hemtjänstpersonalen.  
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En informant förklarade att även om denne inte ansåg att personalen stod i maktposition 

gentemot brukaren så upplevde den att brukaren emellertid inte hade makt att kräva precis allt 

han eller hon önskade; ”Det går inte att man går ner på knäna och skrubbar golven. Om de 

fick välja skulle de vilja ha så men tiderna har förändrats och man får försöka anpassa sig så 

någorlunda som det går. Så att det blir en sån här ’win winsituation’ för båda två”. 

Utbildning  

Då vi under intervjuerna frågade om hemtjänstlaget hade fått någon utbildning eller någon 

kurs inom området anhöriga var några av informanterna osäkra på huruvida de gått en kurs 

eller så svarade de nej. Ingen hade alltså fått någon utbildning i bemötande av anhöriga. 

Tre av informanterna sade att de vill gå en kurs inom området anhöriga då de kände att en 

sådan utbildning skulle kunna ge dem fler redskap i bemötandet av anhöriga; ” Om det finns 

kriterier på hur man ska hantera dem, till exempel att man inte ska säga vissa grejer och…man 

kanske inte vet allting..då är det bra att gå en kurs..så man vet vad som gäller”. En annan som 

var positivt inställd till utökad kunskap om anhöriga uttryckte sig såhär; ”…det skulle vara 

bra. Det är jätteviktigt. Vi pratade om anhöriga till vintern… att gå en demenskurs, men det är 

inte bara dementa vi har.. så jag skulle gärna gå på en sån kurs”. En annan resonerade kring 

huruvida denne var intresserad av få mer kunskap i bemötandet av anhöriga; ” Ja, jag vet inte. 

Kanske. Det skulle jag kunna tänka mig. Vi försöker alltid hålla i åtanke… vi vet att det är 

deras dåliga samvete som de tar ut över oss, det vet vi ju. Men det gör ont i alla fall”.  

Tre ansåg att det inte behövde någon utökad kunskap inom området anhöriga och en var 

osäker på om denne skulle ha nytta av en sådan utbildning eller kurs;  

 

 Vi gick en massa utbildningar, vet jag men.. hur vi ska bemöta anhöriga? Tror inte det och jag tror 

inte att de skulle behöva gå någon kurs. Man bemöter ju alla folk…alltså man har ju ett bra 

bemötande oavsett om det är en anhörig eller vem det nu är. Så…att gå en speciell kurs hur man 

bemöter folk…jag tycker att det är ba….onödigt. Slöseri med pengar.   

 

Redovisning av enkäter 

Vi har valt att redovisa resultatet från enkätundersökningen i löpande text. Resultaten i 

tabellformat återfinns som bilaga 1 längst bak i föreliggande arbete . Precis som i 

redovisningen av intervjuerna har vi valt att presentera resultatet från enkäterna under fyra 

teman. I löpande text återfinns referenser till de tabeller vi har använt oss av när vi har 

redovisat empirin. I flera delar av texten passar ett flertal tabeller in; där har vi emellertid valt 

att endast referera till den/dem som vi tydligast anser kopplar till empirin.  
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Roller, delaktighet och samarbete 

Samtliga informanter ansåg det betydelsefullt att anhöriga har en roll i omsorgsarbetet (se 

tabell 1). Fem stycken ansåg att det var mycket viktigt och fem ansåg att det var viktigt. Ingen 

ansåg alltså att det var mindre viktigt eller oviktigt att anhöriga har en roll i omsorgsarbetet.  

Vår tanke med formuleringen av frågan var att genom att man har en roll i omsorgsarbetet 

så förutsätter det mer eller mindre delaktighet. Nu i efterhand har vi insett att det givetvis går 

att ha en roll i omsorgsarbetet, oavsett om detta är förenat med delaktighet eller inte. Att inte 

alls vara delaktig eller inte ha något samarbete kan ju faktiskt ses som en form av roll, tex 

”obetydlig roll”, ”minimal roll” etc.  

Majoriteten av de som besvarat enkäten anser att delaktighet och samarbete är en viktig del i 

relationen mellan anhöriga och hemtjänstpersonal (se tabell 6). Alla var dock inte överens om 

huruvida kontakten med anhöriga är viktigare när brukaren bor hemma i förhållande till de 

som bor på ett boende (se tabell 9). När det gällde anhörigas delaktighet i omsorgen kring 

brukaren så rådde det delade meningar om huruvida äldrenämnden i Sundbyberg tar hänsyn 

till anhörigas synpunkter och önskemål i utformningen av kommunens riktlinjer (se tabell 15). 

 De båda chefernas svar skiljer sig på den punkten då den ena intar en neutral ställning 

medan den andre anser att hänsyn tas. Återigen vill vi förklara att frågorna kan uppfattas och 

tolkas på olika sätt. Ingen av cheferna ingår i äldrenämnden och kanske är det just detta 

faktum som gjort att den ena av dem valt att hålla sig neutral i frågan då detta inte är något 

som denna kan påverka. Samtidigt kan det mycket väl vara så att den andre chefen har en 

tydlig uppfattning om huruvida äldrenämnden faktiskt tar hänsyn till anhörigas önskemål i 

utformningen av hemtjänstens riktlinjer, även om chefen inte ingår i äldrenämnden. Genom 

att se över riktlinjer och olika politiska dokument går det ju naturligtvis att bilda sig en 

uppfattning kring hur äldrenämnden sköter sitt åtagande.  

I övrigt redovisar de flesta politikerna i enkäten att anhörigas delaktighet i omsorgen och 

deras förutsättningar till ett aktivt samarbete med kommunen är betydelsefullt. 

Rättigheter och skyldigheter 

Majoriteten ansåg att anhöriga har rätt att i olika utsträckning vara med och utforma omsorgen 

kring brukaren (se tabell 4). En politiker höll delvis inte med om att de anhöriga hade denna 

rättighet och en annan politiker avböjde att över huvudtaget besvara denna fråga med 

motiveringen att hänsyn i första hand skall tas till brukaren (detta var skrivet i kanten på 

enkäten). Vår avsikt med frågan var att i den mån som brukaren och anhöriga har en god 

relation, skall kommunen då lyssna på de anhörigas önskemål angående hur hjälpen till 
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brukaren skall utformas? Om de anhöriga och brukaren har en god relation är sannolikheten 

stor att de anhöriga även är delaktiga i omsorgen samtidigt som de har kännedom om 

brukarens behov av olika hjälpinsatser. Kan detta bidra till att öka kommunens benägenhet att 

ta tillvara anhörigas synpunkter i vård- och omsorgsdiskussionen? De allra flesta tyckte alltså 

att anhöriga kan sägas ha rättigheter gällande utformningen av omsorgen till brukaren, medan 

två personer ansåg det vara tveksamt, kanske beroende på hur vi formulerade frågan; om detta 

vet vi emellertid ingenting. 

Ingen av cheferna ansåg att de anhöriga har vare sig ett ansvar eller en skyldighet att hjälpa 

brukaren. Medan de allra flesta politiker, sju av åtta, ansåg att de anhöriga har ett ansvar 

gentemot brukaren ansåg däremot hälften av politikerna att de anhöriga inte hade någon 

skyldighet gällande omsorgen (se tabell 2 och 3). 

Makt  

Majoriteten av de som svarade ansåg att det var viktigt eller mycket viktigt att hänsyn skall 

tas till anhörigas önskemål angående omsorgen av brukaren (se tabell 5). 

I och med den sammanställning vi gjort kan vi gällande den här frågan dra slutsatsen att de 

allra flesta anser att de anhöriga, indirekt, har någon form av makt eftersom majoriteten anser 

att hänsyn skall tas till den målgruppen i fråga om utformandet av omsorgsinsatserna.  

Utbildning  

Alla informanter, dvs. både chefer och politiker, ansåg det mycket viktigt att utbilda 

hemtjänstens personal i anhörigfrågor (se tabell 7). Naturligtvis finns det mer viktiga frågor 

att ta hänsyn till i hemtjänstpersonalens dagliga arbete än frågan om att hantera anhöriga på 

ett adekvat sätt, och betydelsen av att utbilda hemtjänstpersonalen i allmänhet belystes även i 

enkätsvaren. Eftersom alla ansåg att utbildning av personalen var viktig är det intressant att se 

att alla inte anser att personalen fått den utbildning som behövdes, eller som kanske krävs, för 

att uträtta ett bra arbete (se tabell 12).  

Ingen av våra informanter instämde till fullo i att hemtjänstpersonalen fått den kunskap 

som behövs för att kunna bemöta anhöriga på ett bra sätt. Två personer; en chef och en 

politiker, instämde delvis i att personalen fått den utbildning som kan behövas för att bemöta 

anhöriga på ett adekvat sätt (se tabell 12).  
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Analys och diskussion 

Vi ämnar under föreliggande avsnitt diskutera och analysera det material vi samlat in genom 

intervjuer och enkäter. Christer Bjurwill, docent i pedagogik, beskriver analysen som den del 

av arbetet då vi genom teori prövar det tänkta resultatet med det faktiska resultatet (Bjurwill, 

2001, s. 80). Vi avser därmed att följa Bjurwills idé och koppla samman det teoretiska 

materialet, tidigare forskning och det empiriska materialet samt relatera detta till syftet för vår 

studie.  

Vår ambition är således att bearbeta temana roller, delaktighet/samarbete, rättigheter och 

skyldigheter, makt och utbildning under detta avsnitt. Vårt syfte var att utifrån en rad 

perspektiv beskriva och analysera hur hemtjänstpersonal, arbetsledning samt politiskt 

ansvariga i Sundbyberg uppfattar fenomenet anhörigstöd samt den roll och det ansvar 

anhöriga tar gällande brukarnas omsorg.  

Vi ämnar nu analysera och diskutera vårt syfte utifrån de teman vilka vi presenterat det 

empiriska materialet under tidigare avsnitt om resultat. 

 

Roller, delaktighet och samarbete 

Twigg och Atkin 

Twigg & Atkins teoretiska modeller för tankarna till att personalen vi intervjuat uppfattar 

anhörigas roll i enlighet med både resursmodellen samt medarbetarmodellen. De svar 

intervjuerna genererat vittnar om en syn på anhöriga som en tänkbar resurs och hjälp i 

omvårdnadsarbetet, både för brukare och personal. Samtidigt påpekar majoriteten av 

personalen att de önskar ett utökat samarbete med de anhöriga, bland annat eftersom de sett 

att de kan hjälpa brukaren på olika sätt.  

Personalen ansåg att de har det övergripande ansvaret för exempelvis hushållsgöromål 

samt personlig hygien, däremot ansåg de att de anhöriga var oersättliga gällande den sociala 

samvaron. Även om personalen har möjlighet att avsätta lite tid till att lyssna på och samtala 

med brukaren så upplever dem det inte vara i närheten lika uppskattat som att brukarens egna 

anhöriga kommer förbi på en fika eller tar ut dem på promenad. Även om hemtjänsten gör sitt 

yttersta för brukarens välmående så går det alltså inte att jämföra med de, enligt 

hemtjänstpersonalen, relativt okomplicerade ”insatser” som de anhöriga kan bistå med och det 

resultat det medför. Hemtjänstpersonalgruppen illustrerar således en önskan om ett ökat 

samarbete med de anhöriga samtidigt som de anhörigas roll bör integreras mer med 

hemtjänstens arbete.   
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Det uttrycks även en önskan från några i personalen om att få ökad kunskap om de 

anhörigas situation. Sett till det ansvar som åligger samhället i allmänhet och kommunerna i 

synnerhet gällande vård och omsorg av äldre kan Twigg & Atkins oberoendemodell därför 

vara något för hemtjänsten att arbeta efter. Oberoendemodellen har ett mål vilket syftar till att 

anhöriga som är delaktiga i omsorgsarbetet skall få stöd och hjälp till att efterhand kunna fatta 

ett beslut kring huruvida de vill fortsätta vara omsorgsgivare eller ej (Twigg & Atkin, 1994). 

För att oberoendemodellen skall vara möjlig att applicera på vårt aktuella hemtjänstlags 

arbete är det dock viktigt, att som tidigare, klargöra att anhöriga kan vara delaktiga på olika 

sätt. Dels kan anhöriga delta i omsorgen såtillvida att de exempelvis besöker brukaren 

emellanåt, kanske hjälper till att byta gardiner, går ut och fikar etc. Samtidigt finns det 

anhöriga som hjälper brukaren med mer eller mindre allt som rör dennes person; hygien, 

hushållsgöromål, ekonomi osv. Det är denna anhöriggrupp som oberoendemodellen i första 

hand utgår ifrån (a.a.) Här förutsätts det implicit att anhöriga känner en moralisk skyldighet 

eller ett ansvar att ta hand om och hjälpa den närstående. I många fall går detta ut över den 

anhörigas privatliv och karriär exempelvis då den anhöriga upplever det som en plikt att inte 

lämna den närstående i sticket.  

Sundbybergs utveckling av anhörigstöd kan ses som ett initiativ till att dels 

uppmärksamma de anhörigas situation i omsorgsarbetet, dels stötta och ge de anhöriga 

resurser, möjligheter samt valfrihet att i förlängningen kunna fatta ett beslut om att låta 

utomstående omsorgsgivare ta över ansvaret för att tillgodose den närståendes vårdbehov. 

Genom ett ökat samarbete inom kommunen men även mellan kommun och anhöriga kan 

oberoendemodellen fungera som ett mål för vårdinsatserna då kommunen identifierar och 

bättre söker upp anhörigvårdare för att sedan stötta dessa till att successivt kunna avstå mer 

och mer av omsorgsansvaret. Detta innebär således att kommunen har en viktig uppgift 

genom att dels nå ut till de många anhöriga som till stor del hjälper sina närstående med 

omsorg och dels få dessa att känna sig trygga i vetskapen om att kommunen gör sitt yttersta 

för att bistå brukaren med den vård och omsorg denna behöver.  

Det är även betydelsefullt att anhöriga, genom exempelvis anhörigstöd och 

anhöriggrupper, får större inblick i hur hemtjänstarbetet utförs samt vilka olika insatser 

hemtjänsten kan bistå med så att de anhöriga får mer underlag när det gäller att fatta beslut om 

i vilken utsträckning de vill bistå sina närstående. 

Trots detta finns idag inget aktivt samarbete med anhöriga i denna personalgrupp. En del i 

personalen hade förslag på hur de skulle kunna öka samarbetet mellan anhöriga och 
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hemtjänst. Exempelvis skulle de kunna anordna träffar med de anhöriga i sin lokal samt även 

bjuda in till öppet hus.  

Upplevelsen av att vara tjänstefolk 

En annan aspekt som framkom i intervjuerna var att en del av personalen i vissa fall 

identifierade sig som tjänstefolk då de utför insatser som anhöriga lika gärna kan göra i de fall 

de besöker och har kontakt med brukaren. Hur enkelt är det emellertid att stå på sig i 

praktiken när man är i brukarens hem och denne inte själv klarar av att utföra ett moment? 

Brukaren kan ju inte själv utföra vissa hushållssysslor och det är anledningen till att denne fått 

olika insatser beviljade genom biståndsbeslut. Personalen skulle i teorin kunna lämna vissa 

uppgifter åt de anhöriga. Vad kan det ge för signaler? Möjligen kan förhoppningen vara att 

den anhöriga skall inse att detta arbete åligger honom eller henne men om den anhöriga inte 

kommer till insikt? Eller om den anhöriga väljer att ignorera det? Brukaren står i så fall kvar 

med outförda insatser och ett otillfredsställt behov och det är knappast tanken med 

biståndsbeslutet. Detta innebär emellertid inte att det saknas förståelse för 

hemtjänstpersonalens situation.  

Samtidigt som hemtjänstpersonalen anser att anhöriga skall hjälpa brukaren i vissa fall så 

gör de en åtskillnad på anhöriga och anhöriga. Då en i personalen förklarade synen på 

anhöriga såhär: ”…om det är faster Elsa 94 som är den enda som är kvar, då är det klart, då 

kan man inte begära så mycket”, förefaller det som att personalen anpassar ”kraven” utifrån 

den anhöriges förmåga och situation. Förväntningen, eller åsikten om att anhöriga skall ha en 

roll i omsorgsarbetet påverkas alltså av vilka anhöriga det är vi talar om. Vad personalen 

verkar mena är anhöriga som till synes är fullt dugliga till att hjälpa brukaren på olika sätt och 

trots detta inte gör det. Här går det att se att det personalen egentligen illustrerar är det faktum 

att anhöriga som är fullt kapabla till att hjälpa brukaren med vissa moment, bör ses i enlighet 

med Twigg & Atkins resursmodell. Då de anhöriga inte motsvarar personalens förväntningar 

på vad de borde göra eller utföra, leder detta till att synen på personalen som ”tjänstefolk” får 

sin grund.  

Bergh tydliggör tjänstefolksperspektivet i situationer där anhöriga och vårdpersonal möts 

(Bergh, 1997, s. 21). Personalen som ingår i Berghs studie upplever sig vara tjänstefolk i de 

situationer de exempelvis skall utföra ett hushållsgöromål och den anhöriga är på besök hos 

brukaren. I detta fall beskriver personalen att upplevelsen av att vara en piga är påtaglig i och 

med att de utför insatser som den anhöriga lika gärna kan utföra. Om brukaren är ensam i 

bostaden upplevs ”pig-rollen” inte alls eller minimalt (a.a.). Här utkristalliseras en skillnad i 
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”vår” hemtjänstgrupp jämfört med den grupp Bergh intervjuat. Upplevelsen av att vara 

tjänstefolk har således inte en direkt koppling till huruvida den anhöriga är närvarande och 

iakttar personalens arbete eller inte. I stället kan en förklaring vara att det beror på vem den 

anhöriga är samt vilken kontext situationen utspelar sig. Om den anhöriga är faster Elsa 94 år 

finns tendenser att bortse från åsikten om att anhöriga bör vara delaktiga och hjälpsamma. I 

stället finns där en förståelse och en förmåga att anpassa sig till rådande situation och detta 

innebär således att hemtjänsten ibland utför arbetsuppgifter som de inte är konkret ålagda att 

utföra. 

Utifrån de intervjuer som gjorts med personalen inom hemtjänstgruppen tydliggörs ett 

medvetet rollperspektiv i deras arbete. Det innebär att ett flertal upplever sig ändra sitt 

förhållningssätt beroende på vem/vilka de möter i arbetet. Dels handlade det om 

rollförändringar i den egna arbetsgruppen vilket exempelvis innebar att en del åtog sig mer 

eller mindre informella ledarroller i olika situationer; dels åtog sig personalen olika roller 

hemma hos brukarna. En i personalen beskrev det som ”att spela teater” i och med att de 

måste anpassa sig beroende på vem de möter. En annan påpekade att ”man är som en 

kameleont”. Ibland skall personalen ha en mer tillbakadragen roll i de fall då brukaren inte 

uppskattar småprat; dessa gånger skall personalen endast göra sitt faktiska arbete och sedan 

lämna brukarens hem. Andra gånger är det underförstått att de ”ska” skoja och skratta och 

försöka muntra upp brukaren. Således måste personalen i hemtjänstgruppen vara medvetna 

och lyhörda för de variationer som finns hos brukarna, hur brukarna uppskattar den sociala 

samvaron, vad som förväntas av personalen samt hur den sociala interaktionen skall ske. 

Brukarna kan på detta sätt sägas sätta ramarna för hur samspelet med personalen skall se ut 

medan det är upp till personalen att anpassa sig. Goffman menar på att individen spelar sitt 

spel ”till förmån för andra människor” (Goffman, 1974, s. 25). För att detta skall lyckas bör 

emellertid individen själv tro på den roll eller rollgestalt denne föreställer. I de fall individen 

själv inte anser rollen trovärdig benämner Goffman denne som ”cynisk” vilket inte 

nödvändigtvis är underförstått med att denna ser till sin egen nytta. En cynisk individ kan 

”lura” andra individer för att åstadkomma deras bästa (a.a. s. 26). Detta förefaller stämma 

med den bild hemtjänstpersonalen gett i intervjuerna. Att anpassa sig, att agera ”kameleont” 

samt att ”spela teater” kan alla ses som ett uttryck för att vara till lags. Det kan även uppfattas 

snarlikt med att ”luras”. Genom att spela teater lurar vi andra människor att tro att vi är någon 

vi inte är. Motivationen till att vara till lags, eller att luras (enligt Goffmans förklaring) kan 

naturligtvis variera mellan olika individer. Ett motiv kan, utifrån Goffmans idé om egennytta, 

vara att personalen ser till sitt eget behov i första hand. Om de är tillmötesgående och 
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hjälpsamma är chansen större att detta genererar en positiv effekt i och med att brukaren 

antagligen uppvisar ett bättre humör och beter sig bättre mot personalen. Personalen får 

således en bättre arbetsmiljö. Ett annat motiv kan helt enkelt vara så att personalen själva mår 

väl och upplever tillfredsställelse när de utifrån sin egen förmåga försöker åstadkomma ett 

positivt möte.  

Av de politiker och chefer som besvarade vår enkät ansåg alla att det är viktigt eller 

mycket viktigt att anhöriga har en roll i omsorgsarbetet. Majoriteten ansåg även att det var 

viktigt att arbeta för ett ökat samarbete mellan hemtjänst och anhöriga. Om vi ställer de svar 

vi fått genom intervjuer mot de svar enkäterna inbringat är det tydligt att hemtjänstpersonalen 

ser anhöriga i enlighet med Twigg & Atkins modeller om anhöriga som resurs samt som 

medarbetare. Hemtjänstpersonalen lyfter många gånger fram de anhöriga som en bonus i 

brukarens liv eller som en förlängning av hemtjänstens funktion. I motsats till hemtjänstens 

uppfattning om de anhörigas roll verkar istället kommunen (i egenskap av arbetsledning samt 

politiker) uppfatta anhörigas roll i enlighet med klientmodellen eller oberoendemodellen. Med 

tanke på att kommunen upprättat olika former av anhörigstöd tydliggör det ett perspektiv på 

anhöriga som klienter där även deras behov av hjälp och stöd i omsorgsarbetet 

uppmärksammas. Genom att kommunen dessutom erbjuder olika former av hemtjänstinsatser 

vilka syftar till att ge anhöriga avlastning och hjälp, visar det på att anhöriga även ses utifrån 

Twigg & Atkins oberoendemodell. 

 

Rättigheter och Skyldigheter 

Rättigheter  

Rättigheter är ett begrepp som vi tror kan tolkas på många olika sätt och detta är någonting 

som också uppvisas i de resultat som vi har samlat in, både i form av enkäter och i intervjuer. 

 En del av hemtjänstpersonalen tyckte att det var en självklarhet att anhöriga och närstående 

har rättigheter när det handlade om att vara med att bestämma i brukarnas omsorg och att de 

faktiskt borde ta för sig mer av sina rättigheter. Majoriteten av personalen i hemtjänstlaget 

ansåg också att anhöriga skulle få vara med och bestämma gällande utformandet av den 

service som brukarna blev beviljade men att de inte hade rätt att gå in och ändra i ett redan 

verkställt biståndsbeslut. En stor del av hemtjänstgruppen tycktes se anhöriga och närstående 

som medarbetare i utformandet av hjälpen och kunde därmed bidra till förbättringar av den 

service och omvårdnad som fanns kring brukarna.  

 Vi har sett att flertalet av våra informanter upplever det viktigt att anhöriga skall få vara 

med och utforma den service som berör brukarna och de ser att det är betydelsefullt att de 
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samarbetar med anhöriga. Våra informanter tycker, precis som Twigg och Atkins 

medarbetarmodell som fokuserar på samarbetet mellan anhöriga och omsorgspersonal, att 

anhöriga har rätt att få vara med och samarbeta kring brukarna (Twigg & Atkin, 1994). Ett 

flertal informanter tyckte att anhöriga och närstående har rätt att ringa till hemtjänsten om de 

har synpunkter eller frågor kring personalens arbete. Detta var någonting som de verkade vilja 

uppmuntra och menade på att de inte hade någonting att dölja för anhöriga.  

 Som vi tidigare nämnt under rubriken ”Upplevelsen av att vara tjänstefolk” finns det 

tillfällen som hemtjänstpersonal upplever att anhöriga och brukare ser dem som tjänstefolk 

och det gäller t ex de lägen när anhöriga vill vara med och bestämma i de praktiska 

arbetssituationerna (Bergh, 1997). Då vi frågade informanterna i hemtjänstgruppen om de 

ansåg att anhöriga har några rättigheter i brukarnas omsorg ansåg de inte att anhöriga hade 

några rättigheter att lägga sig i deras arbete då arbetet utfördes men att de i efterhand gärna 

kunde få vara med och diskutera fram eventuella förbättringar av servicen. Detta leder 

tankarna till att personalen i den praktiska arbetssituationen ofta kände att de hade någon som 

såg ner på dem och att det är därför de vill ha kritik på sitt arbete i efterhand. Personalen hade 

alltså reflekterat över situationer som dessa.  

 Vi frågade i vår kvantitativa del huruvida anhöriga har rätt att få vara med och utforma 

omsorgen kring brukaren. Avsikten med den frågan var att i den mån som brukaren och 

anhöriga har en god relation, skall kommunen då lyssna på de anhörigas önskemål angående 

hur hjälpen till brukaren skall utformas? Om de anhöriga och brukaren har en god relation är 

sannolikheten stor att de anhöriga även är delaktig i omsorgen samtidigt som denne har 

kännedom om brukarens behov av olika hjälpinsatser. Kan detta bidra till att öka kommunens 

benägenhet att ta tillvara anhörigas synpunkter i vård- och omsorgsdiskussionen? Majoriteten 

av dessa informanter tyckte att anhöriga har rätt att få vara med och utforma omsorgen men 

en av informanterna valde att inte svara på denna fråga alls.  

 Både personalen inom hemtjänstgruppen, chefer och politiker tycker att anhöriga har 

rättigheter att utforma omsorgen kring brukarna. Vad rättigheter kan vara är förstås en 

tolkningsfråga men alla informanter, både i hemtjänstgruppen och på ledningsnivå, verkade i 

högsta grad ha snarlika åsikter kring anhörigas rättigheter. Således ser vi att rättigheter kan 

tolkas på så många olika sätt beroende på vad informanten själv har för referensramar. Trots 

detta var åsikterna av liknande karaktär hos majoriteten av våra informanter, både på 

ledningsnivå och i hemtjänstgruppen.  
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Skyldigheter 

Som vi tidigare redovisat i empiriavsnittet ansåg inte informanterna att anhöriga hade några 

direkt juridiska skyldigheter i den omvårdnad som brukaren är i behov av. Dock tyckte 

samtliga informanter att anhöriga har en moralisk skyldighet att bistå sina hjälpbehövande 

familjemedlemmar med hjälp. Detta bekräftar i sin tur det Ann- Britt M Sand (2002) om hur 

det ställs ett tyst krav, både från samhällets sida och från dem själva, på att anhöriga skall ta 

ett omsorgsansvar.  

 Med moraliska skyldigheter menade informanterna att anhöriga borde ha en bra relation till 

sina hjälpbehövande familjemedlemmar och att de i vissa fall även skulle följa med dem till 

vårdcentral eller sköta deras ekonomi. Detta var ingenting som de ansåg att anhöriga hade 

några juridiska skyldigheter till men att det underförstått var någonting som 

familjemedlemmar ”ska” göra för varandra.  

 En av Twigg och Atkins modeller, resursmodellen, visar på hur anhöriga och närstående 

ses som en resurs (Twigg & Atkin, 1994) även om det är svårdefinierat på vilket sätt anhöriga 

skall vara en resurs. Hemtjänstgruppen anser att anhöriga är en resurs och har moraliska 

skyldigheter gentemot sina hjälpbehövande familjmedlemmar trots att personalen på samma 

gång inte finner att anhöriga eller närstående har några skyldigheter enligt lag. Således verkar 

personalen se att anhöriga och närståendes insatser är en utökning av de samhällsinsatser som 

redan finns idag (prop 1987/88: 176) och att dessa insatser inte skall vara baserade på 

frivillighet utan att det är anhörigas moraliska skyldighet att bistå sina hjälpbehövande 

familjemedlemmar med en viss sorts stöd. 

 Hemtjänstgruppen ansåg också att anhörigas skyldigheter var att visa dem respekt och 

hålla dem med information om vad som händer brukaren. Informationen och respekten för 

varandra ser vi som ett slags samarbete kring brukaren. Denna information upplevdes viktig 

för hemtjänstgruppen för att personalen skulle kunna ge sina brukare en så bra service som 

möjligt. Detta behov av kontinuerlig informationsöverföring mellan anhöriga och personal 

leder våra tankar till att hemtjänstgruppen många gånger såg sina brukares anhöriga som 

medarbetare vilket Twigg och Atkin har en modell för; nämligen medarbetarmodellen. Denna 

modell beskriver hur samhällets omsorgsgivare ser anhöriga som medarbetare i omsorgen 

(Twigg & Atkin, 1994).  

 Cheferna i vår studie ansåg inte att anhöriga har några skyldigheter i omvårdnadsarbetet 

medan hälften av politikerna tyckte att anhöriga hade skyldigheter. Precis som med begreppet 

rättigheter kan dessa delade svar även uppfattas som en tolkningsfråga av det påstående som 

vi ställde i vår utskickade enkät; anhöriga har en skyldighet att hjälpa brukare i 
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omsorgsarbetet. Det ses inte som en omöjlighet att informanterna tolkade begreppet som 

skyldighet i juridisk mening eller så tolkades begreppet som den moraliska skyldigheten som 

många anhöriga känner gentemot sina hjälpbehövande familjemedlemmar. 

 Då de allra flesta (med undantag från cheferna) svarade att anhöriga har ett ansvar men inte 

skyldigheter gällande omsorgen kan en tänkbar förklaring vara just det faktum att vi lägger in 

olika värderingar och betydelser i begreppen ”skyldighet” och ”ansvar”. En förklaring till 

politikernas olika svar gällande skyldighet och ansvar kan vara att det blir konstant granskade 

samtidigt som de måste hålla sig till det regelverk som finns, därför är det inte konstigt om det 

skulle vara så att de tolkat frågan ur juridisk synpunkt.  

 

Makt   

En majoritet av hemtjänstpersonalen hade inte reflekterat över huruvida de stod i en 

maktposition gentemot brukaren eller ej. När de däremot funderade över hur de upplevde 

relationen och om den eventuellt präglades av ett maktperspektiv så upplevde de flesta att det 

var brukaren och dennes anhöriga som hade makt. Två personer i hemtjänstpersonalen 

upplevde dock att de stod i maktposition gentemot brukaren då denne inte fick någon hjälp 

alls om det var så att den inte ville ha hemtjänstens hjälp. 

Vad innebär då det faktum att majoriteten av hemtjänstpersonalen inte såg brukaren i 

underläge i egenskap av att dessa är i behov av hjälp? Påverkar detta synen på brukaren och 

hur hjälpen skall ges? Detta kan återknytas till den delen av analysen som tidigare behandlade 

upplevelsen av att vara tjänstefolk. Kan personalen lättare identifiera sig som tjänstefolk om 

de upplever att brukaren bestämmer över dem när de besöker brukarens hem? En möjlighet är 

att det stämmer, med andra ord att då synen är att brukaren sätter ramarna för insatsen så 

innebär det även att personalen lättare åtar sig rollen som piga. Således borde detta även 

innebära att personalen inte upplever sig som tjänstefolk om de istället uppfattar sig själva 

som den som besitter ”makt” i omsorgssituationen. Vad vittnar detta om? Enligt Goffman är 

det våra handlingar samt ”den andres” reaktioner på dessa handlingar som påverkar hur vi 

upplever oss själva (Månson, 2004, s. 169).  

Med denna tanke som utgångspunkt är en möjlighet att hemtjänstpersonalens upplevelse av 

att ibland vara tjänstefolk utrycker att majoriteten av personalen tillåter brukaren att sätta 

ramar för och identifiera den roll personalen har i omsorgssituationen. Detta kan bero på att 

personalen, som en aktör, befinner sig i brukarens hem och att scenen således utspelar sig i 

brukarens hem, med brukarens hemmamiljö som ”setting”, eventuellt med brukarens anhöriga 

som publik och att detta följaktligen lämnar utrymme för brukaren att, i egenskap av både 



                                                                            Martina Andersson och Elin Eriksson, 2009:1 
 

52 
 

medaktör och publik, tillåtas ha den avgörande positionen att antingen ge stöd, eller förkasta 

aktörens rollprestation. Detta påverkar sedermera personalens syn och upplevelse av den egna 

rollen i interaktionen med brukaren och dennes anhöriga.  

I likhet med Goffmans övertygelse blir vi människor således den vi förväntas vara vilket 

illustreras av ovanstående exempel. Precis som Goffmans teori om miljöer och deras påverkan 

för roll-spelet eller interaktionen mellan hemtjänstpersonal, brukare och anhöriga ser vi 

utifrån personalens upplevelser även en tydlig koppling till Göran Lantz idé om hemmet som 

en personsfär (Gaunt & Lantz, 1996). Många vittnar om hur anhöriga och brukare besitter 

makt i relationen med personalen i och med att vården utförs i brukarens hem. Hemmet 

upplever även hemtjänstpersonalen ”tillhör” de anhöriga, inte bara brukaren. Detta leder till 

att anhöriga många gånger utövar makt eftersom ”arenan”, eller miljön, är deras hemmaplan. 

I och med att majoriteten av hemtjänstpersonalen inte hade reflekterat över makt i 

omsorgsrelationer samt att de inte heller ansåg att det stod i maktposition gentemot brukarna 

och deras anhöriga, verkade det som att de, i likhet med Greta Marie Skaus (2007) 

beskrivning, tolkade makt som något negativt. Personalen vittnade således om att de var 

främmande till maktbegreppet och höll inte med om att de hade någon makt gentemot 

brukaren.   

 

Utbildning 

I fråga om utbildning av hemtjänstpersonal inom området anhöriga ansåg samtliga 

enhetschefer och politiker att detta var betydelsefullt. Dock rådde det tveksamhet kring 

huruvida hemtjänstpersonalen tillgodogjort sig adekvat utbildning inom detta område.  

En chef och en politiker instämde delvis i påståendet om att personalen har tillräckliga 

kunskaper inom området anhöriga. Majoriteten av de tillfrågade svarade emellertid ”varken 

eller” på detta påstående. Vi är medvetna om att ”varken eller”- alternativet kan uppfatta på 

olika sätt. Antingen anser man sig kanske inte ha tillräcklig kunskap i frågan och har därför 

valt att förhålla sig neutralt, eller så anser man kanske att svaret ligger någonstans mitt 

emellan de två ytterligheterna på de indikerade svarsalternativen, dvs. att personalen varken 

har fått tillräckliga kunskaper i ämnet eller att personalen har för lite kunskaper i ämnet.  

Ett annat alternativ kan också vara att man genom att svara ”varken eller” på det här 

påståendet ger utrymme för tolkningar som leder in på att det förutsätts att personalen har 

vissa grundläggande kunskaper inom äldreomsorgsområdet och att det inte nödvändigtvis är 

så att ett professionellt utfört arbete förutsätter ett visst mått av utbildning.  
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Ytterligare en möjlighet till varför politikerna svarat som de gjort kan vara att de inte vill 

ge något svar som pekar åt den ena eller andra riktningen. Dessa frågor kan vara väldigt 

komplicerade att svara på, i synnerhet när de via dessa enkäter inte har möjlighet att ge någon 

förklaring till sina svar. 

Hemtjänstepersonalen var däremot av olika åsikter gällande deras intresse för fortbildning 

inom anhörigområdet. En del kunde tänka sig att få ökad kunskap inom området anhöriga 

medan en del ansåg sig ha tillräckligt med kunskap. Någon uttryckte även att utbildning inom 

detta område vore slöseri med pengar.  

Då vi utifrån både hemtjänstpersonalens, arbetsledningens samt politikernas svar ser att 

hemtjänstpersonalen ej genomgått fortbildning gällande anhöriga så går det att dra paralleller 

till hemtjänstpersonalens uppfattning av anhöriga enligt Twigg & Atkins omsorgsmodeller. I 

enlighet med vad som framkom i tidigare avsnitt av vår analys ser personalen anhöriga i 

enlighet med resursmodellen samt medarbetarmodellen. Däremot visar de inte på någon 

förståelse om att de även kan vara ett stöd för anhöriga i enlighet med såväl klientmodellen 

som oberoendemodellen. Denna syn skulle säkerligen kunna förändras genom 

utbildning/fortbildning.  

Utbildning/fortbildning av hemtjänstpersonal är alltså viktigt för att personalen skall kunna 

göra ett tillfredsställande arbete hemma hos brukaren. Ändå anser ingen av de tillfrågade i 

enkäterna att hemtjänstpersonalen har tillräckliga kunskaper gällande bemötandet av 

anhöriga.  
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Slutsats  

Efter genomgången av föreliggande arbete ser vi att både hemtjänstpersonal, politiker och 

chefer anser att det är bra att anhöriga tar en aktiv roll i omsorgsarbetet. Hemtjänstpersonalen 

uttrycker även en önskan om att anhöriga skall ha en aktivare roll i omsorgsarbetet samt att de 

anhöriga borde känna ett moraliskt ansvar över att hjälpa sina äldre närstående. De anhöriga 

har emellertid inte enbart skyldigheter (av moralisk art) utan besitter även del rättigheter, 

enligt hemtjänstpersonalen. En rättighet som nämns är att de anhöriga har rätt att få veta hur 

den äldre mår och hur personalen bistår denne med olika insatser. Personalen ser också att 

anhöriga är en väldigt viktig resurs i omsorgsarbetet då de har en större påverkan på brukaren 

än vad hemtjänsten någonsin kan ha. Tyvärr upplever personalen att de anhöriga inte utnyttjar 

detta till fullo alla gånger.  

När det gäller huruvida personalen hade reflekterat över makt i omsorgsarbetet eller ej 

visade det sig att majoriteten av personalgruppen inte ansåg att de stod i någon maktposition 

gentemot brukaren och dennes anhöriga, i stället ansåg de att det var brukaren som hade makt 

i och med att insatserna utfördes i brukarens hem. 

Studien visar även på de skillnader som finns i huruvida politiker och arbetsledning 

uppfattar betydelsen av utbildning av hemtjänstpersonal, gentemot hemtjänstpersonalens egna 

uppfattningar. Majoriteten av hemtjänstpersonalen ansåg sig inte vara i behov av vidare 

utbildning när det gällde anhöriga; dock fann ett fåtal i personalgruppen det intressant att veta 

mer inom anhörig-området. 

Avslutningsvis visar denna studie även på det faktum att personalen inom hemtjänsten inte 

relaterar till något som skulle kunna likna Twigg &Atkins oberoendemodell, som utgår från 

att anhöriga successivt skall få hjälp att fatta beslut kring att huruvida de skall fortsätta vara 

vårdgivare åt den närstående eller ej. I stället illustrerar hemtjänsten en syn på anhöriga i 

enlighet med resurs- eller medarbetarmodellen. Hemtjänstens uppfattning skiljer sig således 

från kommunens mål då kommunen i större utsträckning arbetar efter något som liknar Twigg 

& Atkins oberoendemodell. 
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Egna reflektioner  

Vi har genom denna studie sett att det kan vara skillnad i hur personal inom äldreomsorgen 

uppfattar anhörigas delaktighet i omsorgsarbetet. Vi såg även på en betydande skillnad i hur 

chefer och politiker såg på utbildning gentemot hur hemtjänstpersonalen upplevde behovet av 

detta.  Det förvånade oss att några i hemtjänsten var så negativt inställda till utökad kunskap 

inom området anhöriga.  

En intressant aspekt var att samtliga chefer och politiker ansåg att det var betydelsefullt 

med utbildning inom området anhöriga men att de samtidigt inte ansåg personalen ha 

tillräckliga kunskaper inom detta område. Personalen i sin tur var osäkra på huruvida de fått 

sådan utbildning eller inte. Om personalen skall få ökad kunskap om anhörigas situation, 

vilket chefer och politiker anser betydelsefullt,  måste detta beslut fattas av dem som ansvarar 

för den budget vilken omfattar hemtjänsten. Vi hoppas att detta är en resursfråga och att 

utbildning skall värderas och prioriteras i Sundbybergs äldreomsorg i framtiden.  

Ett annat faktum, vilket förvånade oss under studiens gång, var hur det under intervjuerna 

framgick att en majoritet av hemtjänstpersonalen inte ansåg att brukare och anhöriga stod i en 

beroendeställning gentemot personalen. Vi upplever att medvetenheten om detta, att jag som 

vårdare står i en maktposition gentemot brukare och anhöriga, är central inom all vård och 

omsorg samt att det är viktigt att känna till detta för att bättre kunna förstå varför exempelvis 

anhöriga och brukare uppträder som de gör. Vi tror även att detta underbygger personalens 

uppfattning om sig själva som tjänstefolk. 

Genom vår presentation och vårt användande av både Goffmans teori om roller samt 

Twigg & Atkins fyra modeller på vårt empiriska material har vi sett att dessa tidigare teorier 

och modeller inte är heltäckande för att på ett bra sätt kunna beskriva äldreomsorgens 

uppfattning om anhöriga och deras delaktighet i omsorgen. Vi upplever att Twigg & Atkins 

modeller inte på ett tillfredsställande sätt beskriver alla de anhöriga hemtjänsten möter. I 

många fall är synen på anhöriga en kombination av dessa modeller. Vi har ett förslag på hur 

en ytterligare modell skulle kunna komplettera de redan befintliga modellerna. Denna modell 

skulle kunna vara en kombination av flera delar från de andra modellerna vilket skulle leda till 

en bredare syn på anhörigas roll och delaktighet i omsorgsarbetet.  

Vi vill dessutom göra ett tillägg till Goffmans rollteori genom att lägga till förväntningar 

som en del i ”scenen” vilken påverkar publikens gillande eller ogillande av aktörens 

rollgestaltning. Många gånger påverkar de förväntningar vi har på varandra och på en given 
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situation hur vi uppfattar just detta, och därför skulle vi vilja komplettera Goffmans rollteori 

med förväntningar. 
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Bilaga: 1 Enkätredovisning i tabeller 

1) Anhöriga är viktiga i omsorgsarbetet kring brukarna.  

 
Position Instämmer delvis 

eller helt 
Varken eller Instämmer delvis 

inte eller inte alls 
Chef 2   
Politiker 8   
 
2) Anhöriga har ett ansvar i omsorgsarbetet. 
 
Position Instämmer delvis 

eller helt 
Varken eller Instämmer delvis 

inte eller inte alls 
Chef   2 
Politiker 7 1  
 
3) Anhöriga har en skyldighet att hjälpa brukare i omsorgsarbetet.  
 
Position Instämmer delvis 

eller helt 
Varken eller Instämmer delvis 

inte eller inte alls 
Chef   2 
Politiker 5 1 2 
 
4) Anhöriga har rätt att vara med och utforma omsorgen kring brukaren.  
 
Position Instämmer delvis 

eller helt 
Varken eller Instämmer delvis 

inte eller inte alls 
Chef 2   
Politiker 6  1 
En politiker har valt att inte besvara ovannämnda påstående. 
 
5) Hänsyn skall tas till anhöriga önskemål angående omsorgen av brukaren. 
 
Position Instämmer delvis 

eller helt 
Varken eller Instämmer delvis 

inte eller inte alls 
Chef 2   
Politiker 6  1 
En politiker har valt att inte besvara ovannämnda påstående. 
 
6) Det är viktigt att arbeta för att öka samarbetet mellan anhöriga och hemtjänstpersonal.  
 
Position Instämmer delvis 

eller helt 
Varken eller Instämmer delvis 

inte eller inte alls 
Chef 2   
Politiker 8   
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7) Det är viktigt att utbilda hemtjänstpersonalen i anhörigfrågor.  
 
Position Instämmer delvis 

eller helt 
Varken eller Instämmer delvis 

inte eller inte alls 
Chef 2   
Politiker 8   
 
8) Kommunen kan bidra till att underlätta relationen mellan anhöriga och hemtjänstpersonal. 
 
Position Instämmer delvis 

eller helt 
Varken eller Instämmer delvis 

inte eller inte alls 
Chef 1 1  
Politiker 8   
 
9) Kontakten med anhöriga kan vara viktigare när omsorgsarbetet sker i brukarens hem och 
inte på ett boende.  
 
Position Instämmer delvis 

eller helt 
Varken eller Instämmer delvis 

inte eller inte alls 
Chef 1  1 
Politiker 5 2 1 
 
10) Det är viktigt att hemtjänstpersonalen integreras i kommunens stödarbete för anhöriga 
som vårdar närstående i hemmet. 
 
Position Instämmer delvis 

eller helt 
Varken eller Instämmer delvis 

inte eller inte alls 
Chef 2   
Politiker 8   
 
11) Sundbybergs kommun är medveten om det stöd som anhöriga kan behöva. 
 
Position Instämmer delvis 

eller helt 
Varken eller Instämmer delvis 

inte eller inte alls 
Chef 2   
Politiker 5 3  
 
12) Hemtjänstpersonalen i kommunen har fått den kunskap som krävs för att kunna bemöta 
anhöriga på ett bra sätt. 
 
Position Instämmer delvis 

eller helt 
Varken eller Instämmer delvis 

inte eller inte alls 
Chef 1 1  
Politiker 1 5 2 
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13) Det är viktigt att hemtjänstpersonalen utbildas i bemötande i allmänhet och bemötande av 
anhöriga i synnerhet. 
 
Position Instämmer delvis 

eller helt 
Varken eller Instämmer delvis 

inte eller inte alls 
Chef 2   
Politiker 8   
 
 
14) Det är viktigt att anhöriga har en roll i omsorgsarbetet. 
 
Position Instämmer delvis 

eller helt 
Varken eller Instämmer delvis 

inte eller inte alls 
Chef 2   
Politiker 8   
 
15) Äldrenämnden tar hänsyn till anhörigas synpunkter och önskemål när hemtjänstens 
riktlinjer utformas. 
 
Position Instämmer delvis 

eller helt 
Varken eller Instämmer delvis 

inte eller inte alls 
Chef 1 1  
Politiker 5 2 1 
 
16) Äldrenämnden tar hänsyn till hemtjänstpersonalens ”tysta kunskap” och erfarenheter när 
hemtjänstens riktlinjer utformas.  
 
Position Instämmer delvis 

eller helt 
Varken eller Instämmer delvis 

inte eller inte alls 
Chef 1 1  
Politiker 4 3 1 
 
17) Det är viktigt att öka förståelsen mellan anhörigas situation och hemtjänstpersonalens 
situation för ett gynnsamt samarbete.  
 
Position Instämmer delvis 

eller helt 
Varken eller Instämmer delvis 

inte eller inte alls 
Chef 2   
Politiker 8   
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Information till informanten: 
 
Informera respondenterna om syfte, konfidentialitet, rätt att avbryta, samtycke till 
bandupptagning mm. 
 
 
                                                Inledningsfrågor:  

 
Vad kan ni erbjuda era brukare?  
Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats?  
 

Intervjufrågor uppdelade i teman: 
 

 
(1) Positiva och meningsfulla aspekter av arbetet: 

 
a) Vad ser du som meningsfullt med ditt arbete?  
b) När är ditt arbete extra roligt? 
c) Vilka faktorer spelar in för att du ska trivas på ditt arbete? 
d) Hur upplever du din relation till din chef? 
e) Hur får du ta del av positiv feedback?  
f) På vilket sätt får du gehör för dina förslag och idéer?  
g) Hur stöttar ni varandra i din personalgrupp/arbetskamrater? 
h) Om du fick bestämma, hur skulle ditt arbete och upplevelsen av arbetet 

förbättras? 
 

 
 
 
       (2)Negativa aspekter samt saker som kan förbättras: 
 

a) Vad i ditt arbete skulle kunna förbättras och på vilket sätt? 
b) Vad är negativt? 
c) Hur får du ta del av negativ kritik? 
d) När är ditt arbete extra mödosamt?  
e) Har du idéer på hur det kan bli mindre ansträngande på din arbetsplats? 
f) Hur ser du på begreppet makt? 
g) Hur resonerar du kring din maktposition gentemot brukarna och deras anhöriga? 
h) Hur ser ert schema ut?  
i) Hur ser sjukfrånvaro ut på er arbetsplats? Hur löser ni/ chefen/ samordnare det? 
j) Hur ser er arbetsmiljö ut? 
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(3) Anhöriga: 

 
a)   Vad är en anhörig enligt dig? 
b)   Vad har anhöriga för rättigheter i omsorgen kring brukaren?  
c)   Vad har anhöriga för skyldigheter i omsorgen kring brukaren? 
d) Har ni fått någon utbildning eller har ni fått gå någon kurs inom området  
      anhöriga? Om inte, skulle detta vara någonting som du vill veta mer om?  
e) Hur upplever du bemötandet från anhöriga? Hur ser relationerna ut? 
f) Hur viktigt är det att anhöriga uppskattar ditt arbete hos brukarna? 
g) Hur stor del borde en anhörig ta (i omsorgsarbetet) enligt dig? 
h) Vad är en anhörigs roll i omsorgsarbetet? 
i) Ser du att delaktigheten och ansvarsdelen varierar hos anhöriga? 
j) På vilket sätt arbetar ni med anhöriga i er arbetsgrupp? 
k) Vad vet du om projektet ”Anhörig 300” ? 
l) Hur ser handledningen ut på er arbetsplats? Vid problem med ”besvärliga” 

anhöriga; har ni något forum där ni kan lyfta frågor och ventilera känslor? 
m) Om ni inte har någon handledning; hur tror du att det skulle kunna vara av vikt 

för dig och din personalgrupp?  
n) Vilka fördelar ser du med de anhöriga som väljer att ta ett ansvar? Eller vilka 

fördelar ser du med de anhöriga som inte väljer att ta ett ansvar? 
o) Vilka nackdelar ser du med de anhöriga som inte väljer att ta ett ansvar? Eller 

vilka nackdelar ser du med de anhöriga som inte väljer att ta ett ansvar? 
 
 

 
 
 
 

(4) Samarbete med anhöriga: 
 

a) Hur definierar du begreppet samarbete? 
b) Hur upplever du samarbetet med anhöriga? 
c) Var sker samarbetet? 
d) Hur ser samarbetet ut? 
e) Om du inte upplever att det finns ett samarbete, varför tror du att det är så? 
f) Diskuteras begreppet samarbete med anhöriga på din arbetsplats? 
g) På vilket sätt kan ni personal och anhöriga mötas på bästa tänkbara sätt? 
h) Hur ser det optimala samarbetet ut mellan er och anhöriga? 
i) På vilket sätt kan ni öka förståelsen för varandras situation? 
j) Hur tror du att en ökad förståelse kan påverka era möten? 

 
 
Övriga frågor och synpunkter från informanten? 
 
 
 
 
 



                                                                            Martina Andersson och Elin Eriksson, 2009:1 
 

65 
 

Bilaga 3: Enkät 
Vi vore tacksamma om Du ville ägna några minuter at t svara på dessa frågor 
angående anhöriga och hemtjänstpersonal inom äldreo msorgen i Sundbyberg. 

 
För de flesta frågor i enkäten finns det två eller flera svarsalternativ angivna. 

Svarsalternativen är markerade 1 2 3 4 5 osv. Om inget annat är angivet vid den aktuella 
frågan skall Du vara vänlig och markera ett av de givna alternativen genom att ringa in 

den siffra som motsvarar ditt svar.  
Tack för att du bidrar med dina svar! 

 
(1) Kön 
 
A) Man 
 
B) Kvinna  
 

 
(2) Ålder 
 
A) 20 – 30 år                                         D) 50 – 65 år  
 
B) 30 – 40 år                                         E) 65 år och uppåt 
 
C) 40 – 50 år  
 
 
(3) På vilket sätt ingår du i äldreomsorgens organisation i Sundbyberg?  
 
A) Politiker  
 
B) Chef 
 
C) Tjänsteman 
 

 
(4) Hur många år har du varit verksam inom Sundbybergs äldreomsorg? 
 
      ____________________________________________________________ 
 

 
(5) Vilken högsta utbildning har du? 
 
A) Folkskola                                             D) 3-4 årig gymnasieskola 
 
B) Grundskola                                         E) Examen från universitet/ högskola 
 
C) 2-årig gymnasieskola 
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(6) Du som har svarat examen från universitet/högskola, ange här vilken examen som du 
har tagit?   
 
  ________________________________________________________________________ 
 

 
(7) Vilket år tog du din examen?  
                                                        År____________________________________ 
 

 
(8) Här följer en rad påståenden rörande anhöriga och hemtjänstpersonal. Vill Du vara 
vänlig och ringa in den siffra som du tycker stämmer överens med din åsikt. 1 står för 
att Du inte alls instämmer i påståendet, medan 5 står för att Du helt och hållet 
instämmer.  
 

 
 
 

Instämmer   Instämmer   Varken    Instämmer   Instämmer 
    inte          delvis inte         eller          delvis              helt 

a) Anhöriga är viktiga 
 i omsorgsarbetet kring brukarna! 
 

 
     1                   2                   3                   4                   5   

 

b) Anhöriga har ett ansvar i 
omsorgsarbetet! 

 
     1                   2                   3                   4                   5   

 

c) Anhöriga har en skyldighet att hjälpa 
brukare i omsorgsarbetet! 

 
     1                   2                   3                   4                   5   

 

d) Anhöriga har rätten att vara med att 
utforma omsorgen kring brukaren! 

 
     1                   2                   3                   4                   5   

 

e) Hänsyn skall tas till anhörigas 
önskemål angående omsorgen av 
brukaren! 

 
     1                   2                   3                   4                   5   

  
 

f) Det är viktigt att arbeta för att öka 
samarbetet mellan anhöriga och 
hemtjänstpersonal! 

 
     1                   2                   3                   4                   5   

 

g) Det är viktigt att utbilda 
hemtjänstpersonalen i anhörigfrågor! 

 
     1                   2                   3                   4                   5   

 

h) Kommunen kan bidra till att 
underlätta relationen mellan anhöriga 
och hemtjänstpersonal! 

 
     1                   2                   3                   4                   5   

 

i) Kontakten med anhöriga kan vara 
viktigare när omsorgsarbetet sker i 
brukarens hem och inte på ett boende! 

 
     1                   2                   3                   4                   5   
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Instämmer    Instämmer    Varken    Instämmer Instämmer 
     inte              delvis inte         eller          delvis              helt 

 
j)  Sundbybergs kommun har upprättat 
olika former av anhörigstöd 
(anhörigcentral, anhöriggrupper etc.) 
för anhöriga som vårdar närstående i 
hemmet och där är det viktigt att 
hemtjänstpersonalen integreras i 
stödarbetet för anhöriga!  
 

 
 
    
 

     1                   2                   3                   4                   5   
 

k) Kommunen är medveten om det stöd 
som anhöriga kan behöva! 

 
     1                   2                   3                   4                   5   

 

l) Hemtjänstpersonalen har fått den 
kunskapen som krävs för att kunna 
bemöta anhöriga på ett bra sätt! 

 
     1                   2                   3                   4                   5   

 

m) Det är viktigt att 
hemtjänstpersonalen utbildas i 
bemötande i allmänhet och bemötande 
av anhöriga i synnerhet! 

 
   

     1                   2                   3                   4                   5   
 

n) Det är det viktigt att anhöriga har en 
roll i omsorgsarbetet! 

 
     1                   2                   3                   4                   5   

 
o) Äldrenämnden tar hänsyn till 
anhörigas synpunkter och önskemål när 
ni utformar hemtjänstens riktlinjer! 
 

 
     1                   2                   3                   4                   5   

 

p) Äldrenämnden tar hänsyn till 
hemtjänstpersonalens ”tysta kunskap” 
och erfarenheter när ni utformar 
hemtjänstens riktlinjer! 

 
     1                   2                   3                   4                   5   

 

q) Det är viktigt att öka förståelsen 
mellan anhörigas situation och 
hemtjänstpersonalens situation för ett 
gynnsamt samarbete! 

 
 

     1                   2                   3                   4                   5   
 

  

  

 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4: Informationsbrev till informanter inför e nkät 
 
Hej! 

Vi är två socionomstudenter på Ersta & Sköndals högskola i Stockholm som under våren 

2009 skall skriva en C- uppsats om en hemtjänstsgrupps upplevelser av anhöriga och deras 

delaktighet i omsorgen av brukarna. Vi kommer att intervjua ett kommunalt hemtjänstlag i 

Sundbybergs kommun och skulle nu vilja komplettera dessa intervjuer med en enkät som 

riktar sig till politiker och chefer inom äldreomsorgen i Sundbyberg.  

Att delta i denna studie är frivilligt men vi vore väldigt tacksamma om Du tog dig tid att 

fylla i vår enkät vilket uppskattningsvis tar ca 5 minuter. Alla enkäter kommer att vara 

anonyma och efter det att vi har analyserat materialet så kommer enkäterna att förstöras. De 

svar som kommer in kommer vi senare att presentera i vår studie. 

Vi vore alltså mycket tacksamma om Du tog dig tid att besvara denna enkät och sedan 

återsänder den, senast fredagen 6:e mars, i bifogat svarskuvert till nämndsekreterare Gunilla 

Andersson som i sin tur vidarebefordrar dessa till oss. Vi ber om överseende med den snäva 

tidsplanen men hoppas ändå Du har möjlighet att hjälpa oss! 

 

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar Elin och Martina 
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Bilaga 5: Informationsbrev till informanter inför i ntervju 
 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som under våren 2009 skall skriva en c-uppsats inom socialt 

arbete. Vi har tänkt att studera ett arbetslag inom hemtjänsten för att på så sätt ta reda på hur 

personalen ser på samarbetet med anhöriga och hur de upplever anhörigas roll i 

omsorgsarbetet. 

Vi hör nu av oss till er för att vi vill studera just XX hemtjänstlag. 

För att vi skall kunna studera just er hemtjänstgrupp så skulle vi vilja göra intervjuer med er 

som arbetar i hemmen hos de äldre brukarna. Vi är medvetna om att det kan vara känsligt att 

svara på frågor om sin arbetsplats och hur man upplever att samarbetet ser ut. Vi vill därför 

upplysa er om att medverkan i denna studie innebär anonymitet för dig som deltar. Vi 

kommer avidentifiera svaren så att man i efterhand inte vet vem vi pratat med. Dock finns det 

en risk att ni i personalgruppen kommer att känna igen varandras svar; detta vill vi att du är 

medveten om.  

Du kan när som helst under studiens gång avbryta din medverkan. Din medverkan i vår 

studie innebär att vi under ett tillfälle, på din ordinarie arbetstid, träffar dig under 1-1,5 timme 

och ställer frågor rörande ditt arbete.   

 

Med vänliga hälsningar Elin och Martina 

 

 


