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Förord 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur anhörigvårdare till någon med demenssjukdom upp-

lever brukarmakt. Frågeställningar har varit: Vad bidrar till att förstärka anhörigvårdarens 

upplevelse av brukarmakt? och Vad bidrar till att försvaga anhörigvårdarens upplevelse av 

brukarmakt? I studien genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med anhörigvårdare till någon 

med demenssjukdom, alla kom från samma kommun i en Stockholmsförort. Från resultatet 

framkom teman som sedan belystes i analysen och diskussionen. Resultatet av studien visade 

att det finns vissa faktorer som kan bidra till att förstärka eller försvaga anhörigvårdarens upp-

levelse av brukarmakt. En sådan faktor är kommunikation, en annan faktor är anhörigstöd och 

en tredje faktor som kan påverka är informellt stöd. När dessa faktorer fungerar bra och på ett 

tillfredställande sätt bidrar de till att förstärka anhörigvårdarens upplevelse av brukarmakt. 

När dessa faktorer inte fungerar, är bristfälliga eller saknas bidrar de till att försvaga anhörig-

vårdarens upplevelse av brukarmakt.  
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Inledning 

Under min tid som undersköterska på en demensavdelning inom äldreomsorgen kom jag i 

kontakt med många olika anhöriga. Många av dessa anhöriga hade också varit anhörigvårdare 

under en lång tid innan deras make/maka flyttade till avdelningen. De flesta hade även haft en 

eller annan form av stödinsats. När den närstående flyttade in fick vi ta del av anhörigvårda-

rens berättelse om glädje och sorg, många hade delvis haft en svår tid och hade stort behov av 

att prata med oss som arbetade på avdelningen. Det var även mycket sorg och skuldbearbet-

ning för den anhörige som nu tagit beslutet att det var dags för ett annat boende för den när-

stående. Jag förstår av dessa erfarenheter att anhörigstödet har en väldigt viktig funktion att 

fylla och att det är angeläget att anhörigvårdare känner sig delaktiga för att kunna uppleva 

brukarmakt. Därför kändes det intressant att skriva denna uppsats om anhörigvårdares upple-

velse av brukarmakt. 

Problemformulering 

Andelen äldre har ökat i samhället, samtidigt som de kommunala resurserna i relation till an-

talet äldre har minskat. Det är en klar minskning idag än för 15 år sedan enligt Larsson och 

Szebehely (2006, s.413). En konsekvens av detta är att fler äldre idag får hjälp av sina anhö-

riga. 

Anhörigstöd till anhörigvårdare är något som är under utveckling. En ny bestämmelse in-

fördes den 1 juli 2009 i 5kap. 10§ Socialtjänstlagen (SoL). Bestämmelsen anger att social-

nämnden ”ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är 

långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”.  Social-

styrelsen (2011a, s.8) menar att kommunerna är i behov av att ta fram mål för stödet till anhö-

riga enligt 5kap. 10§ SoL. Det behöver göras tydligt för socialtjänstens personal vad som för-

väntas av dem gällande bemötande och stöd till anhöriga. Det finns även behov av att ut-

veckla alla verksamheter inom socialtjänsten så att personalen kan få ett anhörigperspektiv i 

arbetet. Speciellt viktigt är att samtala om vilken delaktighet och inflytande man erbjuder an-

höriga. Socialstyrelsen menar vidare att när socialtjänsten har kontakt med anhöriga vid hand-

läggning när närstående söker hjälp, är det också viktigt att uppmärksamma vilka behov av 

stöd den anhöriga har (Socialstyrelsen, 2011a, s.8).  

Det finns ett samband mellan demens och ökande ålder. Ökningen av levnadsålder har 

även lett till ökat antal personer med demenssjukdom (Almberg & Jansson, 2003, s.14). Av 

detta kan man dra slutsatsen att även andelen anhörigvårdare till någon med demenssjukdom 
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har ökat. Demens orsakas av sjukdom eller skada på hjärnan vilket leder till svåra handikapp. 

Ett vanligt symtom vid demens är att närminnet försvinner och det blir svårt att orientera sig i 

tid och rum. Det blir även allt svårare att klara av det dagliga livet (Demensförbundet, 2011, 

s.5). 

Min tanke med studien är att undersöka hur anhörigvårdare till någon med demenssjukdom 

upplever brukarmakt. Fokus har jag lagt på anhörigvårdare till någon med demenssjukdom då 

jag anser att en extra sårbarhet och utsatthet kan finnas i den gruppen. Almberg och Jansson 

(2002, s.62) menar att för den som blir anhörigvårdare försämras livssituationen avsevärt. 

Man har i flera studier funnit att anhöriga till personer med demenssjukdom upplever sämre 

hälsa och större påfrestning än andra anhöriga, de är därför extra utsatta (a.a.). 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur anhörigvårdare till någon med demenssjukdom upple-

ver brukarmakt. 

Frågeställningar 

Vad bidrar till att förstärka anhörigvårdarens upplevelse av brukarmakt? 

Vad bidrar till att försvaga anhörigvårdarens upplevelse av brukarmakt? 

Förklaring av begrepp 

Anhörigvårdare- person som tar hand om och vårdar sin närstående, oftast hemma. 

Anhörigstöd- den insats eller stöd som den anhörige får. Stödet kan vara direkt riktat till den 

anhörige i form av till exempel anhöriggrupp eller utbildning. Stödet kan även vara riktat till 

den närstående, som till exempel dagverksamhet, vilket då blir ett indirekt stöd för den anhö-

rige (Jegermalm, 2002, s.9). 

Demens- orsakas av sjukdom eller skada på hjärnan vilket leder till svåra handikapp. Vanligt 

symtom vid demens är att närminnet försvinner och det blir svårt att orientera sig i tid och 

rum, det blir även allt svårare att klara av det dagliga livet (Demensförbundet, 2011, s.5). 

Närstående- i den här studien är det familjemedlemmen som är i behov av vård och omsorg.  

Brukarmakt- Brukarinflytande enligt NE: ” inflytande över verksamhet för dem som utnytt-

jar eller brukar kommunens eller landstingets tjänster, t.ex. skolbarnsföräldrar, elever, patien-

ter, hyresgäster, pensionärer och funktionshindrade” (NE.se). Enligt min mening kan man i 

denna förklaring byta ut ordet inflytande mot makt för att få fram betydelsen av brukarmakt. 
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Disposition 

Denna studie är upplagd med åtta kapitel. I första kapitlet som är inledning beskrivs problem-

formuleringen, syftet och frågeställningarna. Till sist förklaras kort vissa begrepp som före-

kommer i studien.  Kapitel två innehåller bakgrund, här beskrivs begreppen anhörigvårdare, 

anhörigstöd och demenssjukdomar. Kapitel tre är metodkapitlet, här finns beskrivning av me-

todval för studien, även vilken förförståelse som funnits. Urval och avgränsning beskrivs för 

intervjun, här redogörs även hur intervjuerna genomfördes och hur materialet bearbetades. 

Den litteratursökning som genomförts beskrivs och etiska överväganden gås igenom. En dis-

kussion förs även om hur validiteten, reabiliteten och generaliserbarheten är för studien. Ka-

pitlet avslutas sedan med en metoddiskussion. Kapitel fyra innehåller teoretiska utgångspunk-

ter, här beskrivs brukarmakt utifrån lite olika teman. Kapitel fem tar upp tidigare forskning 

utifrån litteratur jag kommit i kontakt med i min studie. I kapitel sex presenteras resultatet av 

studien, resultatet är indelat efter olika teman under vilka anhörigvårdarnas citat lagts in. I 

kapitel sju analyseras de resultat som kommit fram i intervjuerna, analysen är strukturerad 

efter vissa teman som fanns vara viktiga och hade något att förmedla. Studien avslutas med 

kapitel åtta som innehåller en diskussion av studien utifrån syftet och frågeställningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Bakgrund 

Anhörigvårdare 

Anhörigvårdare är någon som vårdar sin närstående, oftast i hemmet. Anhörigvårdaren bistår 

med den hjälp, omsorg och stöd som den närstående behöver. I studien ligger fokus på anhö-

rigvårdare till någon med demenssjukdom, som sammanbor med sin närstående. 

 Ungefär 70 % av de som får demens tas om hand av sina anhöriga. Att bli anhörigvårdare 

till någon med en demenssjukdom får till följd att livssituationen försämras avsevärt då den 

anhörige måste anpassa sig till den demenssjukes förutsättningar. Både den sjuke och den 

närstående blir drabbade av demenssjukdomen. Anledningarna till att man ställer upp som 

anhörigvårdare är flera. Om man haft en bra relation tillsammans kan det kännas naturligt, en 

del tar dock på sig rollen fast man inte vill (Almberg & Jansson, 2002, s.61).  

 Anhörigvårdare består enligt Jeppsson Grassman (2003, s.47) av både män och kvinnor, 

något fler kvinnor. Det är vanligast med anhörigvårdare i åldern 75-84 år och de är oftast 

gifta. De finns både på landet och i städerna, invandrare är något överrepresenterade i grup-

pen, där kan det även finnas barn som bor med sina föräldrar och tar hand om dessa. En stor 

del av dagen består för anhörigvårdaren av omvårdnadsinsatser, hushållsgöromål, tillsyn och 

uppsikt (a.a.). 

Anhörigstöd 

Socialstyrelsen (2011 b, s. 21) beskriver att de vanligaste formerna för avlösning är att den 

som är demenssjuk vistas på ett korttidsboende eller deltar i någon dagverksamhet, även av-

lösning i hemmet är vanligt då personal byter av anhörigvårdaren.  

Andra former av anhörigstöd är: enskilda samtal, anhörigcirkel/anhöriggrupp, utbildning, 

anhörigcentral/träffpunkt, må bra-aktiviteter och hälsoundersökningar för anhöriga (Socialsty-

relsen, 2009, s.20). 

Anhöriggrupper- gruppen består av en liten grupp anhöriga som träffas några gånger per 

månad. I gruppen får man träffa andra anhöriga i samma situation, där kan man utbyta erfa-

renheter och berätta hur man har det för några som förstår och lyssnar. Det kan upplevas skönt 

och medföra att omsorgsarbetet går lättare, gruppen fyller en stödjande funktion (Almberg & 

Jansson, 2003, s. 172). 

Korttidsboende- även kallad växelvård om det sker regelbundet, det handlar om att perso-

nen med demens får växla mellan att bo hemma och på något boende. Perioden på varje ställe 
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kan vara mellan en vecka till flera veckor. Målet är att anhörigvårdaren ska få avlösning för 

att orka fortsätta ha kvar den sjuke hemma (Almberg & Jansson, 2003, s. 166).  

Avlösning i hemmet- den som vårdar en närstående kan få avgiftsfri avlösning i hemmet 

upp till cirka tio timmar per månad (a.a., s.175). 

Dagverksamhet- även kallad dagvård, är ett komplement till att bo hemma. Almberg och 

Jansson (2003, s.166) beskriver att målet för dagverksamheten är att personen som har en 

demenssjukdom ska få en innehållsrik dag och hjälp med det som personen inte kan själv. Till 

verksamheten kommer man för att umgås och träffas några dagar i veckan. Man lagar mat och 

äter tillsammans, lyssnar på musik, promenerar med mera. Genom verksamheten kan även 

anhörigvårdaren få tid för avkoppling (a.a., s.165). 

Stödet som kommunerna erbjuder är ganska likt över hela landet menar Johansson (2007, 

s.61). Utbudet och strukturen på det har utvecklats allt eftersom och grundar sig ofta på vad 

kommunen har uppfattat som angelägna insatser för anhöriga. Johansson anser att det oftast 

inte bygger på någon närmare undersökning av vilka behov de anhöriga har, eller kommuni-

kation med anhöriga, inte heller på forskning. Även Jeppsson Grassman (2002, s.22) menar 

att anhörigstödet är dåligt anpassat till de behov och förhållanden människor har. 

Demenssjukdomar 

Totalt i Sverige idag finns ungefär 180,000 personer som har demens i någon grad, till dessa 

finns cirka 1 000 000 anhöriga. Därför är demens en av de vanligaste sjukdomarna (Demens-

förbundet, 2011). Demens brukar ofta kallas de anhörigas sjukdom. Johansson (2007, s.131) 

menar att situationen för de anhöriga påverkas både praktiskt, socialt och psykologiskt av 

sjukdomen som den närstående har (a.a.). 

Demens orsakas av sjukdom eller skada på hjärnan vilket leder till svåra handikapp, vanligt 

symtom vi demens är att närminnet försvinner och det blir svårt att orientera sig i tid och rum, 

det blir även allt svårare att klara av det dagliga livet. Demens är i första hand ett psykiskt 

handikapp. Minnet försämras och förmågan att tänka klart och logiskt försvagas. Det blir 

också svårt att hitta i det som tidigare var välbekanta områden. Minskning sker även av initia-

tivförmåga och förmågan att själv skapa meningsfull aktivitet (Demensförbundet, 2011, s.5). 

Demens är en av de vanligaste sjukdomarna som finns hos gruppen äldre personer och an-

delen personer med demenssjukdom har även ökat i och med en allt äldre befolkning (Alm-

berg & Jansson, 2003, s.14). De menar att det är ett av samhällets största medicinska och so-

ciala problem som får stora konsekvenser för sjukvården och de familjer som drabbas. När 
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sjukdomen går framåt leder den till svåra handikapp för den som är drabbad och personen 

behöver alltmer tillsyn och hjälp. Demenssjukdomar tillhör inte det normala åldrandet, men 

man har funnit ett samband mellan ökande ålder och demens. Den största orsaken till demens-

sjukdomar är hög ålder, studier har även visat att kvinnligt kön är en riskfaktor, en annan är 

ärftlighet speciellt när det gäller Alzheimers sjukdom (a.a.). 

De vanligaste demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom, blodkärlsdemens och pann-

lobsdemens. Vanligast av dessa är Alzheimers sjukdom, ungefär 50 % av alla demenssjukdo-

mar är av denna typ, de flesta som drabbas är över 65 år men för enstaka personer kan sjuk-

domen börja redan vid 50 år. Sjudomen kommer för det mesta smygande och kan gå lång-

samt, förmågor som att minnas, tänka och hitta påverkas. För de som får sjukdomen efter 65 

års ålder är förvirring vanligt, senare i sjukdomen även depressiva symtom 

(www.demensforbundet.se). 

Störningar i blodflödet i hjärnan kan orsaka blodkärlsdemens, ungefär 25 % av alla de-

menssjukdomar är av denna typ. Symtomen vid blodkärlsdemens kan vara olika beroende på 

vilka delar av hjärnan som är skadade. Psykiska funktioner och rörelser kan bli långsamma 

och det blir svårt att ta egna initiativ. Förmågan att planera påverkas och problem uppstår med 

att klara av vardagliga saker, minnet försämras och depression förekommer ofta i sjukdomen 

(a.a.). 

Symtomen vid pannlobsdemens är lite annorlunda än övriga demenssjukdomar. Symtomen 

kan debutera tidigt, ibland före 50 år. Minnet och förmågan att tänka är ofta väl bevarat, men 

istället syns personlighetsförändringar och minskat omdöme. Personen kan till exempel sluta 

bry sig om sin hygien. Känslolivet trubbas av, depression är vanligt och även irritabilitet. Den 

sjuke upplever inte personlighetsförändringarna själv. Minnet försämras först på slutet vid 

pannlobsdemens (a.a.).  

Socialstyrelsen (2011b, s.6) beskriver olika stadier av demenssjukdom, det finns mild, 

måttlig och svår demenssjukdom. Vid mild demenssjukdom har oftast personen insikt om sitt 

tillstånd och klarar av att leva själv. Det kan dock vara svårt att ta hand om städning, tvätt och 

handling. Vanliga symtom är att närminnet, språket och tidsuppfattningen är försämrad. Att 

vara nedstämd, likgiltig och ha oro och ångest är också vanligt. 

Vid måttlig demenssjukdom kan personen fortfarande ha sjukdomsinsikt, personen behö-

ver stöd i vardagen men kan som regel bo kvar hemma. Samma symtom som vid mild de-

menssjukdom förekommer, utöver det finns störningar av närminnet och orienterings-

svårigheter. Det kan vara svårt med problemlösning och ansträngande att förstå och uttrycka 
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sig. Det blir även problem med att skriva, räkna, läsa och tänka abstrakt (Socialstyrelsen, 

2011b, s.6). 

När personen har svår demenssjukdom saknar den insikt om sitt tillstånd. Personen behö-

ver ständig tillsyn och kan behöva flytta till annat boende. Det förekommer tydliga störningar 

av när- och fjärrminnet. Förmågan att förstå, tala, hitta och känna igen olika saker är starkt 

begränsad (a.a.). 

Enligt Demensförbundet (2011, s.5) finns det mycket som kan göras för att bevara de 

funktioner som finns kvar så länge det går genom stöd och stimulans. Kärnan i demensvården 

bör vara ”ta vara på det friska”, ett motto som funnits sedan demensförbundet startade. 
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Metod 

Val av metod 

Med utgångspunkt från uppsatsens syfte som var att undersöka hur anhörigvårdare till någon 

med demenssjukdom upplever brukarmakt, så valde jag att använda mig av en kvalitativ me-

tod i form av kvalitativa intervjuer för att samla in min empiri. Dalen (2007, s. 9) menar att 

den kvalitativa intervjun är särskilt lämplig för att få en uppfattning om informantens egna 

tankar, känslor och kunskaper. Att få fram information som beskriver hur andra människor 

upplever sin livssituation är målet för en intervju (a.a.). Därför fann jag denna metod lämplig 

att använda då jag ville undersöka anhörigvårdarens upplevelse av brukarmakt. 

  Jag använde mig av en semistrukturerad intervju i studien, forskaren har då enligt Bryman 

(2011, s.415) en intervjuguide med särskilda teman som ska behandlas. Intervjupersonen har 

då stor frihet att utforma sina svar på ett personligt sätt. Frågorna behöver inte komma i den 

ordning som står i intervjuguiden och nya frågor kan ställas om man vill anknyta till något 

som sagts, intervjuprocessen är flexibel. 

 En egen intervjuguide utformades med teman fokuserade på uppsatsens syfte och fråge-

ställningar. 

Förförståelse 

Som förförståelse har jag att jag har arbetat inom äldreomsorgen i många år som vårdbiträde 

och undersköterska, mestadels av tiden har jag arbetat på en demensavdelning. I mitt arbete 

har jag mött många personer med demenssjukdom och många anhöriga till dessa som delat 

med sig av det de varit med om, av detta har jag fått en viss kunskap. Jag har även gått många 

kurser och utbildningar som handlar om demens, så jag vet en del om vad det innebär. Min 

kunskap handlar nog mycket om en kunskap från andra sidan, jag har aldrig själv varit på an-

hörigvårdarens sida, deras egen upplevelse och kunskap kan man nog bara få om man delat 

samma erfarenhet. Men genom att ta del av deras berättelse har jag fått en aning om vad det 

handlar om.   

Urval och avgränsning 

Gällande urvalet till intervjuerna valde jag att utgå ifrån en förortskommun till Stockholm. Jag 

valde att avgränsa mig till en kommun eftersom jag i första hand var intresserad av anhörig-

vårdarens upplevelse av brukarmakt och inte en jämförelse av hur själva anhörigstödet kan se 

ut i olika kommuner och hur det kan påverka upplevelsen av brukarmakt. Jag tänkte att det 
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även kan vara en fördel att utgångspunkten är densamma för alla, gällande kommunens utbud. 

Detta urval blev även ett sorts bekvämlighetsurval enligt Bryman (2011, s.194) eftersom in-

formanterna lättare fanns tillgängliga för mig när jag fått kontakt med en kommun.  

 Jag valde även att avgränsa mig till att bara ta med anhörigvårdare till någon med en de-

menssjukdom eftersom de lever under lite andra villkor än övriga anhörigvårdare. Ytterligare 

en avgränsning var att välja fyra informanter då jag bedömde att det var ett rimligt antal för att 

jag skulle hinna bearbeta materialet och få med det i uppsatsen. 

 För att komma i kontakt med informanterna kontaktade jag först en enhetschef över anhö-

rigstöd. Via henne fick jag kontakt med en frivilligsamordnare som förde mig i kontakt med 

en frivilligarbetare på röda korset. Frivilligarbetaren kunde sedan ge mig fyra namn på anhö-

rigvårdare som var villiga att delta i studien.  

Genomförandet av intervjuerna 

Innan intervjuerna var ett möte inplanerat av frivilligarbetaren, där fick anhörigvårdarna träffa 

mig och få lite information. På mötet bestämdes även tid och plats för intervju. Vid mötet 

samlade jag även in lite bakgrundsinformation såsom ålder, tid som anhörigvårdare och vilka 

stödinsatser som användes/använts, detta för att få mer tid över för själva intervjun som skulle 

ske senare. Intervjuerna genomfördes i tre fall i informanternas hem och i ett fall i äldre-

omsorgens lokaler. Vid intervjutillfället undertecknades en samtyckesblankett av anhörigvår-

daren, i ett fall glömdes detta bort och samtyckesblankett skickades och undertecknades ef-

teråt istället. Under intervjun försökte jag hålla mig till min uppgjorda intervjumall för att 

kunna få svar på de frågor jag hade.   

Databearbetning 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och transkriberades sedan. Det utskrivna materialet 

försökte jag sedan bearbeta med hjälp av meningskoncentrering och meningskategorisering, 

det är två varianter av analysstrategier som finns för intervjutexter. Larsson (2009, s.106) be-

skriver att meningskoncentrering handlar om att man mer kortfattat uttrycker den mening som 

personen sagt i samband med intervjun. Längre och utförligare intervjusvar omformuleras till 

mer sammanfattande och korta formuleringar. För att kunna utföra detta försökte jag att hitta 

de citat som bäst speglade vad intervjupersonen försökte berätta, citat som också fångade kär-

nan i de ofta långa svaren. Dessa citat hamnade sedan i resultatdelen. 
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 Med meningskategorisering menas enligt Larsson att man har fokus på att försöka hitta sätt 

att dela in intervjumaterialet på. I längre uttalanden kan man hitta några få kategorier som till 

exempel kan vara positiva eller negativa. Även längre beskrivningar kan kortas ner och delas 

in på detta sätt. Meningen med kategorisering är att få ner innehållet av informationen så att 

det blir mer överskådligt (a.a). Jag försökte att dela in mitt material i olika kategorier som jag 

fann återkom i flera intervjuer, även viktiga teman som dök upp i materialet valdes ut. I någon 

kategori kunde som exempel både positiv och negativ åsikt komma fram.  

Litteratursökning 

Litteratursökning har genomförts i flera olika databaser för att få litteratur till studien, sök-

ningen gjordes med sökorden i olika kombinationer. I Diva sökte jag på orden: brukarmakt, 

brukarinflytande, anhörigstöd, anhörigvårdare, anhörig, eldery, dementia, caregiver. I Libris 

sökte jag på orden: brukarmakt, brukarinflytande., anhörigvårdare, anhörig. Sökning gjordes 

på Äldrecentrums publikationer på orden: anhöriga, demens. I FOU välfärd sökte jag på or-

den: anhörig, äldre, brukarinflytande. I Socialstyrelsen sökte jag på orden: brukarmakt, bruka-

rinflytande, anhörigstöd, anhörigvårdare. I SwePub sökte jag på orden: anhörigvårdare, anhö-

rigstöd, brukarinflytande, brukarmakt, caregiver, dementia. I Academic Search Elite söktes på 

orden: family caregiv, eldery, older people, dementia, self- efficacy, empowerment. 

 Det som blev tydligt i sökningen var att det blev få eller inga träffar på brukarmakt. Det var 

även svårt att hitta något i kombination med anhörigvårdare, äldre eller anhörigstöd, där fanns 

det istället lite träffar med ordet brukarinflytande. Det visar att begreppet brukarmakt fortfa-

rande är relativt nytt och finns inte så mycket inom äldreomsorgen ännu. 

Etiska överväganden 

De etiska frågor som är aktuella i en undersökning är även viktiga när en student gör en 

undersökning (Bryman, 2011, s. 131-132). Etiska frågor som är grundläggande berör ”frivil-

lighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet” för de personer som är involverade i forsk-

ningen. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är 

några av de etiska principer som är gällande i svensk forskning (a.a.). 

För att ta hänsyn till informationskravet fick intervjupersonerna information om studien 

både muntligt och skriftligt. Även skriftlig information gavs om att deltagandet var frivilligt 

och kunde avbrytas när som helst. 
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För att uppfylla samtyckeskravet fick informanterna i samband med intervjun fylla i en 

samtyckesblankett om att de godkände att delta i studien. 

För att tillgodose konfidentialitetskravet har uppgifterna från intervjun förvarats så att obe-

höriga inte kan få del av dem, inspelningarna ska raderas efter studien. Namn på kommun och 

personer har även tagits bort i uppsatsen. Genom att bara använda mitt material till min studie 

och inte till något annat kommer nyttjandekravet att tillgodoses.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Enligt Bryman (2011, s.49) betyder reliabilitet tillförlitlighet, det handlar om hur resultatet 

från en undersökning kan bli likadant om man utför undersökningen igen under liknande om-

ständigheter. Begreppet reliabilitet används främst inom kvantitativ forskning då forskaren är 

intresserad av om ett mått man mäter med är stabilt eller ej. 

  I min studie är reliabiliteten relativt låg då jag anser att det kan vara svårt att komma fram 

till precis samma sak genom att utföra intervjuerna på liknande sätt. Vissa frågor kanske 

skulle kunna få liknande svar, men det finns så mycket som påverkar vilket svar det blir på 

frågan vid olika tillfällen, som till exempel intervjupersonens grad av välbefinnande den da-

gen, vad han/hon nyligen varit med om och vilka associationer som kommer fram. Även frå-

gorna kan ställas på lite olika sätt även om man försöker hålla sig till frågeguiden. Men det 

finns även frågor som kan få liknande svar eftersom alla anhörigvårdare har vissa saker ge-

mensamt. 

 Validitet betyder giltighet, även detta begrepp används främst inom kvantitativ forskning 

och handlar om ifall man mäter eller beskriver det som var meningen att mätas eller beskrivas 

(a.a., s.50). 

 I min studie har jag för att stärka validiteten försökt att ge en så sann bild som möjligt av 

vad intervjupersonerna upplevt och tycker om sin situation som anhörigvårdare vilket Lars-

son, 2009, s.117) beskriver. Jag valde att endast ta med anhörigvårdare till någon med en de-

menssjukdom för att det skulle stämma med syftet och frågeställningarna. För att få en högre 

validitet hade jag kunnat göra fler intervjuer och därigenom få en bredare bild av och större 

underlag till det jag undersökte. 

 Backman (2009, s.75) förklarar att generaliserbarhet handlar om hur säkra vi kan vara på 

att det vi hittar i en studie kan gälla för andra personer, grupper, miljöer med mera. Larsson  

beskriver vidare att möjligheten att generalisera resultaten från kvalitativa studier är begrän-

sade eller inte möjliga. Däremot nämns begreppet ”extrapolering” som handlar om att man 
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kan göra försiktiga yttranden om hur resultaten kan tillämpas på liknande situationer, men 

som inte är exakt samma (a.a., s.118). 

 Det är svårt att dra några stora slutsatser från min studie, men viss kunskap om anhörigvår-

dares situation och brukarmakt hoppas jag den kan förmedla. Allas situation som anhörigvår-

dare ser olika ut men de har vissa gemensamma nämnare. 

Metoddiskussion 

 Urvalet bestod av fyra informanter, tre kvinnor och en man. Två informanter var inte anhö-

rigvårdare i hemmet längre eftersom deras närstående flyttat till ett särskilt boende. Jag insåg 

att detta även kunde vara något positivt även om det inte var tanken från början, de kanske 

kunde känna sig friare att uttala sig om något de inte var beroende av längre. De kunde även 

ge en annan intressant dimension av studien. Tre av intervjuerna skedde i informanternas hem 

och en i äldreomsorgens lokaler. Den platsen var inte den ultimata för en intervju då det före-

kom ljud i bakgrunden som störde i det inspelade materialet och gjorde det svårt att tolka 

vissa uttalanden. Men det var ändå det som fungerade bäst i den situationen. 

För att få större empiri till min studie hade jag kunnat genomföra fler intervjuer, men min 

bedömning var att det inte fanns tidsmarginal för detta. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Under detta avsnitt beskrivs brukarmakt utifrån olika teman, dessa är: brukarmakt, maktresur-

ser, makt och bemäktigande, brukarinflytande, brukarmedverkan, brukarorganisering-

självhjälpsgrupper och inflytande på olika nivåer.  

Brukarmakt  

Brukare är vi i stort sett alla i Sverige eftersom vi i mindre eller större omfattning använder 

eller brukar tjänster som finns i det offentliga välfärdssystemet (Karlsson & Börjesson, 2011, 

s. 8). I både forskning och i praktik brukar man vanligtvis begränsa begreppet till att det gäller 

personer som regelbundet använder en tjänst eller har ett speciellt förhållande till någon som 

ger en insats eller behandling. Socialarbetare spelar en stor roll när det gäller att bedöma vem 

som har rätt att få stöd eller inte. 

 Begreppet brukare är ganska nytt, ungefär tjugo år gammalt. Efter att ha använts mer all-

mänt i ungefär tio år började det förekomma även i forsknings- och utredningstexter och an-

vänds idag ganska ofta i olika sammanhang (a.a., s.38). 

 När man söker på begreppet brukarmakt i NE blir det noll träffar, däremot finns begreppet 

brukarinflytande som beskrivs som: ” inflytande över verksamhet för dem som utnyttjar eller 

brukar kommunens eller landstingets tjänster, t.ex. skolbarnsföräldrar, elever, patienter, hy-

resgäster, pensionärer och funktionshindrade” (NE.se). Enligt min mening kan man i denna 

förklaring byta ut ordet inflytande mot makt för att få fram betydelsen av brukarmakt. 

Karlsson och Börjesson (2011, s.9) menar att talet om inflytande ofta inte är förpliktigande. 

Ökat inflytande, som det ofta menas, för inte med sig någon väsentlig skillnad för den en-

skilde personen som brukare. När det talas om brukares makt är det däremot mer krävande 

anser de.  

När det diskuteras om brukarmakt är maktbalansen mellan insatsgivare och insats-

mottagare i centrum. Ofta finns det en vision om att ändra denna maktbalans som av traditon 

varit ojämn. Brukaren har varit i en beroendeställning eftersom personen behövt stöd och 

hjälp och insatsgivaren har varit stark i och med att den har kunskap, utbilning och rättighet 

att sköta olika tillgångar i en organisation. Den starkaste anledningen till att maktbalansen bör 

förändras är kanske att medborgare som lever i det svenska samhället också har rätt att ta del 

av stöd, service och vård (a.a., s.10). 

Det finns olika skäl till att införa brukarmakt i praktiken. Ett skäl är att det kan vara till 

nytta för den enskilde personen som stöd i rehabiliteringen till exempel, det kan även vara ett 
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sätt att förstärka inflytandet och rättigheterna i de offentliga systemen av vård och stöd. Ett 

annat skäl kan vara att insatserna blir bättre eftersom brukarna själva kan ha kunskaper som 

förbättrar insatserna (a.a., s.42).  

Gällande frivilliga organisationer som insatsgivare menar Karlsson och Börjesson att det 

inte finns några givna rättigheter för brukarna (a.a., s.51). Detta är ett vanligt argument till att 

det offentliga ska garantera vård och omsorg, brukarrollen kan i en frivilligorganisation bli 

annorlunda eftersom möjligheten finns att ta del av en insats men det kan vara sämre med 

rättigheterna för brukaren.  

Maktresurser 

När det gäller makt så finns det olika maktreseurser som de olika parterna har för att kunna få 

fram sin vilja (Karlsson & Börjesson, 2011, s.62-68). Maktresurser kan vara ekonomiska re-

surser, kunskapsresurser, legala mandatet eller legitimitet. 

 Ekonomiska resurser- Att dela upp ekonomiska insatser är till exempel för en socialar-

betare en viktig del av dennes arbetsuppgifter, personen har därmed en tydlig maktre-

surs då hon kan bedöma vem som ska få rätt till bistånd. Detta är ett exempel hur han-

terande av ekonomiska resurser medverkar till en maktrelation mellan den som tar 

emot hjälp och den som ger hjälp.  

 Kunskap- Den som har kunskap har en verklig maktresurs, personen har då en fördel 

genom att den känner till vad det finns att välja på och hur man kan gå till väga. En 

socialarbetare har kunskap om metoder för behandling, stöd- och vårdkontakter och 

tillvägagångssätt som finns. Det kan den enskilde många gånger sakna. Det finns även 

makt kopplat till att ha kunskap om språket som används, det finns ofta ett fackspråk 

med förkortningar, olika uttryck och hänvisningar som de insatta känner till. Makten 

över språket påverkar brukarens chanser till makt över sin situation, det kan även vara 

svårt att förstå det som sägs och skrivs om en själv. Om brukare ska få makt gäller det 

också att hitta former för att kunna tala med varandra under likadana förutsättningar. 

 Legala mandatet- handlar om vilken laglig rätt och skyldighet som kan stärka makten 

för en part över den andra parten. Som exempel finns läkarens makt över patienten när 

det gäller tvångsvård. I Sverige har vi väl utvecklade lagar, förordningar och lokala 

bestämmelser som berör hur makt i vård- och stödorganisationer får användas emot 

invånarna. De två viktigaste lagarna är Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjuk-

vårdslagen (HSL).  
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 Legitimitet- Makt har genom politiska beslut förlagts till vissa professioner och organi-

sationer, de har folkets förtroende att kunna göra de uppgifter som fordras inom lagens 

ramar. I många sammanhang som handlar om vård, omsorg och socialt arbete har det 

offentliga hög legitimitet till skillnad från frivilligorganisationer och privata företag 

som har lägre legitimitet enligt Svedberg i Karlsson och Börjesson (2011, s.67-68). 

Makt och bemäktigande 

Karlsson och Börjesson (2011, s.68) beskriver att en fråga som är grundläggande är vem som 

beslutar om vilken brukarmakt som ska godkännas. Behövs tillåtelse för makten? Ibland sägs 

det att ” riktig makt är inget man får, utan något man tar”. Det gör frågan aktuell om avgö-

rande makt kan ges bort eller är något som måste intas. 

Empowerment 

Idag finns det en vilja att se bortom motsättningarna som finns gällande maktutövande inom 

psykiatri och socialpsykiatri (Karlsson & Börjesson, 2011, s.69). Viljan finns att försöka ge 

enskilda och brukare i grupp möjligheten att påverka sina liv själva. I sammanhang som dessa 

brukar det talas om begreppet empowerment, i Sverige är det ibland översatt till bemäkti-

gande. Stöd ska ges till utsatta personer för att de i större omfattning ska kunna ta makten 

över sitt liv.  

Begreppet empowerment infördes först i USA och har inte fått någon riktigt bra svensk 

översättning ännu (Askheim & Starrin, 2007, s.9-10). Trots det blir begreppet bara mer och 

mer populärt. Anledningen till detta kan vara att begreppet innehåller ordet power som bety-

der både makt, kraft och styrka, något som vi människor önskar oss. Ordet får oss också att 

tänka på egenskaper som till exempel ”självtillit, socialt stöd, stolthet, delaktighet, egenkon-

troll, kompetens, medborgarskap, självstyre, samarbete och deltagande”. I situationer som 

utmärks av gemenskap, tillit, goda och trygga relationer frodas empowerment. I den gemen-

skap som är trygg och god skapas känslomässig energi som ger upphov till stolthet (a.a., 

s.14). 

 Rönning (2007, s.40) menar att empowerment handlar om att överföra makt från till ex-

empel experter och olika hjälpinstanser till de som är brukare av tjänsterna. Begreppet har 

likhet med brukarmedverkan, kärnan i båda begreppen anser Rönning vara maktöverföring. 

De används ibland parallellt och är inställda på samma område. De har även sin utgångspunkt 

i att stärka brukarens inflytande på hur det egna hjälputbudet ska utformas. En skillnad mellan 

begreppen kan enligt Rönning (a.a., s.33) vara att ” brukare och klienter alltid definieras i för-
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hållande till samhällets välfärdstjänster medan empowerment också kan gälla medborgarnas 

förhållande till samhället mer allmänt”.   

Brukarinflytande 

Brukarinflytande, menar Karlsson och Börjesson (2007, s.73), handlar om ett mjukare förhål-

lande mellan brukare och den som står för insatsen. Inflytandet kan, men behöver inte inne-

hålla delar av makt. Det kan vara endast rådgivande eller inspirerande. Om inflytandet inne-

håller makt kan makten vara olika stark och beröra olika ämnen och områden. Det är möjligt 

att inflytandet också kan dölja verklig makt, brukaren kan ges en känsla av att vara med och 

bestämma men den upphör om motsättningar mellan parterna uppstår.  

Brukarmedverkan 

Brukarmedverkan kan innefatta brukarmakt och/eller brukarinflytande men det behöver inte 

göra det enligt Karlsson och Börjesson (2007, s.77). Brukarmedverkan anser de är ett vidare 

begrepp som kan betyda allt ifrån att någon enklare handling i insatsprocessen utförs av bru-

karen till att brukaren får vara med i hela processen, även i besluten. Brukaren kan vara med i 

det som genomförs och får i bästa fall vara aktiv i det. Begreppet kan också innebära att bru-

karen mer allmänt bidrar i organisationens handlingar, praktiskt eller i beslutsprocesser.  

 Wermling (2011, s. 8) beskriver att ”brukarmedverkan kan betyda att brukares eller patien-

ters upplevelser, erfarenhet och kunskap kommer till användning för att utveckla en verksam-

het och hitta mer effektiva arbetssätt”. Människor kan även få en mer aktiv roll och större 

ansvar för delar av insatsen eller behandlingen som rör dem själva. Det här sättet att tänka 

ändrar på det som traditionellt förekommit inom kommun och landsting.  

Brukarorganisering- självhjälpsgrupper 

Självhjälpsgrupper och liknande grupper försöker ofta stärka den enskilde brukaren. En sådan 

grupp samlar ett begränsat antal deltagare kring ett problem som är gemensamt och självupp-

levt, det som är centralt i gruppen är de gemensamma erfarenheter som personerna i gruppen 

har och som de där får tillfälle att dela. Många av de som deltar tycker att gruppens styrka 

ligger i att man får träffa andra i samma situation som en själv. Det skapas en speciell förstå-

else mellan människor som delar en gemensam erfarenhet, den förståelsen innebär ett speciellt 

stöd. Gruppernas syfte är samtal, förståelse och gemenskap, de som är med i gruppen formu-

lerar själva problemet de samlas kring. Brukaren kan därigenom utveckla en egen tolkning av 
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sin problematik och livsituation. I självhjälpsgrupper kan erfarenhetsbaserad kunskap utveck-

las, det blir viktiga platser där brukarna själva kan utveckla sin förmåga att förstå och repre-

sentera problemet som gruppen samlas kring. Erfarenhetsbaserad kunskap skiljer sig från an-

nan kunskap då den grundar sig på vad den enskilde har för erfarenheter av sin situation och 

även att den kunskapen formuleras och delas med andra med liknande erfarenheter. Den erfa-

renhetsbaserade kunskapen är av intresse i brukarsammanhang eftersom den blir ett alternativ 

till den kunskap som är professionell och som flera människovårdande organisationer är 

byggda på, kunskapen blir ett alternativ som är skapat av brukare tillsammans (Karlsson & 

Börjesson, s.106-109). 

Inflytande på olika nivåer 

I en rapport från Socialstyrelsen (2012, s.10-11) beskrivs att brukarinflytande och medverkan 

kan äga rum på olika nivåer. De menar att anhöriga också omfattas av begreppen brukarmed-

verkan och inflytande och är ibland mottagare av socialtjänstens insatser men de har inte i 

rapporten sökt metoder speciellt för dessa, istället är fokus på brukaren (slutkonsumenten).  

 Den första nivån handlar om individuellt inflytande eller individuell medverkan, det inne-

bär vilken möjlighet den enskilde har att påverka sin egen livssituation och den vård och det 

stöd den tar emot. För den sortens inflytande och medverkan finns det stöd i socialtjänstlagen 

där ”huvudregeln säger att insatserna ska utformas och genomföras tillsammans med den en-

skilde (3 kap. 5§ SoL)”. 

 Den andra nivån handlar om möjligheten till inflytande på verksamheten och möjlighet att 

medverka till utveckling och beslut på den nivån. 

 Den tredje nivån handlar om medverkan på organisations- eller systemnivå, det kan vara 

politiskt inflytande och medverkan när policyprogram ska tas fram. Oftast är det brukar- eller 

anhörigorganisationer som är involverade i detta. 

Argument för brukarinflytande och medverkan som litteraturen ofta innehåller är: ”ser-

viceanpassning, effektivitet, maktutjämning, legitimitet, empowerment och demokrati” (a.a., 

s.11).  
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Tidigare forskning 

Här har jag valt att redogöra för vad viss litteratur beskriver om forskning som finns angående 

brukarinflytande, brukarmedverkan och anhörigstöd och anhörigvårdare. Litteraturen jag re-

dovisar kom jag i kontakt med under arbetet med studien. 

Rapport från socialstyrelsen 

Socialstyrelsen (2012, s.16-17) beskriver i rapporten ”Metoder för brukarinflytande och med-

verkan inom socialtjänst och psykiatri- en kartläggning av forskning och praktik” att det finns 

få metoder beskrivna i forskningslitteraturen om hur man förstärker brukarmedverkan och 

inflytande. Metoderna som finns är dåligt utvärderade och slutliga resultat för den enskilde 

eller verksamheten har inte undersökts. På lokal, regional och nationell nivå finns det lite som 

är registrerat och dokumenterat, detta gäller både i Sverige och i andra länder. De publikat-

ioner som förekommer är sällan offentliggjorda i vetenskapliga tidsskrifter. I dagsläget ligger 

fokus på själva processen för inflytande istället för resultatet. Därför vet man inte idag om de 

metoder som används är effektiva eller inte eftersom de inte utvärderats.  

 Det finns vissa allmänna utgångspunkter som kan vara viktiga för att kunna genomföra 

metoder för brukarinflytande och medverkan, en sådan är att personal och chefer behöver vara 

insatta i metoden och dess syfte. En annan utgångspunkt som är viktig är att brukare är med-

vetna om vilka möjligheter som finns att påverka och att tydlighet finns om vilka önskemål 

som inte går att uppfylla. De viktigaste faktorerna för framgång i arbetet med metoden är en 

engagerad och motiverad personal. Det behövs även stödformer eller riktlinjer för hur man 

kan gå tillväga när man ska arbeta med brukarinflytande och medverkan i kommunernas ut-

veckling av verksamheten (a.a.) 

Det finns vissa argument för att använda brukarmedverkan och brukarinflytande som litte-

raturen ofta innehåller, dessa argument är:  

 Anpassning av servicen: Det blir bättre kvalitet och service när de som genomför vården 

eller beslutar om den också får större kunskap om behov och erfarenheter om den ak-

tuella målgruppen. 

 Effektivt: Det ger större verkan när man utgår från målgruppens verkliga behov istället 

för att utgå ifrån behov som är tolkade av andra. 

  Utjämnar makten: Brukarinflytande medverkar till att maktbalansen blir förskjuten 

mellan den som tar emot insatsen och den som beslutar om eller ger insatsen. Profess-

ionens beskrivning av personen som får insatsen och dennes behov och problem fram-
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hålls ofta före den enskildes egen beskrivning. Den maktbalansen blir något utjämnad 

med ökat brukarinflytande, till fördel för den enskilde. 

 Legitimitet: Den som tar del av insatsen får en större förståelse för hur omsorgen och 

vården fungerar när den också är med och påverkar den. 

 Empowerment: När personen får medverka och får makt över beslut och handlingar som 

berör den själv och sitt eget liv ökar självförtroendet och personen får en förändrad 

självbild. Även de professionellas syn på brukaren blir förändrad. 

 Demokrati: Det är inte bara de som beslutar eller ger vård och omsorg som lär sig något 

av brukarens erfarenheter, brukaren får även mer kunskap om demokratiprocessen när 

den också är med i besluten (a.a., s.11) 

Forskningsöversikt av Sand 

Sand (2005, s.228-229) beskriver i sin forskningsöversikt ” Informell äldreomsorg samt stöd 

till informella vårdare- en nordisk forskningsöversikt” att enligt forskningen om olika former 

av stöd för anhöriga som vårdar finns det tre saker som utmärker sig. Det första är att det ver-

kar finnas ett stort intresse i alla fall på ett teoretiskt plan, för stöd till anhöriga.  

Det andra som är utmärkande i studierna är brister som finns i stödet. Det ser ut att vara få 

stödinsatser som anhöriga kan vara delaktiga i om inte den närstående är ansluten till det of-

fentliga systemet. Det medför att anhörigvårdaren kan göra en stor arbetsinsats, men om den 

närstående inte är ansluten till kommunens socialtjänst kan det vara svårt att få hjälp. Det kan 

även finnas brister i stödet: det är inte tillräckligt anpassningsbart, det är inte anpassat för in-

dividen och håller inte god kvalitet.  

Det tredje som är utmärkande är att det finns stora skillnader i hur anhörigstödet fungerar 

mellan kommunerna och länderna (i Norden). Slutsatsen är att det finns en skillnad mellan 

vad kommunerna säger att de har i utbud och hur den verkliga fördelningen av resurser ser ut. 

Stödet till anhöriga behöver utvecklas med de anhörigas bästa i fokus. Anhörigforskning visar 

att det bästa stödet är offentlig hjälp som är fungerande och flexibel, även hemhjälp och eko-

nomisk ersättning. Många forskare drar slutsatsen att det är av vikt att utvidga hemhjälpen och 

utveckla olika former av ledighet för de anhöriga som vårdar, även utveckla former av hjälp 

som är mångsidiga och anpassade till individen. Anhörigstöd kan inte utformas som om anhö-

riga är en enhetlig grupp (a.a.). 
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Olika forskare om anhörigvårdare 

Sand (2007, s.97) beskriver att anhörigvårdarens insatser till viss del kan jämföras med hem-

tjänstens arbete, men det finns viktiga skillnader. Till exempel har de ingen reglerad arbetstid 

och bor de tillsammans riskerar de att få stor belastning psykiskt och fysiskt. Att uppleva 

stress, påfrestningar, känsla av bundenhet och depression är vanligt för anhörigvårdare. Det 

finns även positiva sidor som att känna tillfredställelse och glädje över att man kan utföra ar-

betet. För att kunna känna det positiva i det hela så är det viktigt att få uppskattning för insat-

sen som görs och ha ett bra förhållande till den man hjälper, det är även viktigt att ansvaret 

blir delat av någon (Sand, 2007, s.97). Om det finns positiva känslor för den som är sjuk så 

kan detta fungera som en ”buffert” för de negativa följder som vårdandet kan innebära (Alm-

berg & Jansson, 2003, s.125).  

 När det finns anhöriga som är villiga att ställa upp och ta hand om den demenssjuke får 

den sjuke ofta ett bra omhändertagande långt fram i sin sjukdom. Den anhörige kan då med 

hjälp av hemtjänst, dagverksamhet och korttidsvård ta hand om den sjuke (Almberg & Jans-

son, 2002, s.62). 

 Det blir rollförändringar i en relation när någon drabbas av demenssjukdom och den andra 

parten blir anhörigvårdare. Den person som tidigare varit stark och självständig behöver nu på 

grund av sin sjukdom allt mer hjälp. Den anhörige får nya roller, dels vårdande men även 

övertagande av uppgifter som den sjuke tidigare tagit ansvar för. Från att tidigare haft ett för-

hållande som byggt på ömsesidighet blir det istället ombytta roller, det kan vara svårt och 

omskakande att bli mamma/pappa till sin make/maka. Det går att göra en jämförelse mellan 

att vara anhörigvårdare till någon med demenssjukdom och att vara förälder till ett barn. Men 

det finns viktiga skillnader, barnets förmågor och färdigheter utvecklas hela tiden men avtar 

allt eftersom hos en person med demenssjukdom. Som förälder är man ofta ung och har valt 

sin roll medan man som anhörigvårdare kan ha högre ålder och inte har valt rollen. Det är 

dock viktigt att framhålla att den positiva respons man får som anhörigvårdare från sin närstå-

ende betyder mycket, den kan vara lön för mödan och vara värt stora offer man gör (Almberg 

& Jansson, 2003, s.127). Anhörigvårdaren behöver stöd för att kunna hantera sin nya situat-

ion, det stöd som behövs är utbildning, känslomässigt stöd och avlösning (a.a., s.149). 
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Resultat 

I detta resultatkapitel beskrivs först anhörigvårdarna i studien, sedan presenteras resultatet 

från intervjuerna i studien. Resultatet har tematiserats under åtta teman som jag identifierade 

under bearbetningen av materialet. De åtta temana är: situationen för anhörigvårdaren och den 

närstående, sjukdomsinsikt, förändring av personen, relationen och ändrade roller, informellt 

stöd, positiva resor, anhöriggruppens betydelse, stödinsatser och slutligen temat kommunikat-

ion och information. Under varje tema finns citat hämtade från de fyra intervjuer som genom-

fördes. Kapitlet avslutas med en sammanfattande kommentar. 

Anhörigvårdarna i studien 

Anhörigvårdarna i studien består av tre kvinnor och en man, deras ålder är 70, 70, 72 och 79 

år, de är eller har varit anhörigvårdare mellan tre och sju år. De närståendes ålder är 70, 72, 75 

och 82 år. I två fall har den närstående flyttat till ett annat boende för ungefär ett år sen. De 

närstående har en demenssjukdom de fått diagnostiserad, alla hade fått diagnosen Alzheimers 

sjukdom, någon hade även inslag av en annan demenssjukdom. Anhörigvårdarna tar hand om 

eller har tagit hand om sina närstående i hemmet under flera års tid, alla har förr eller senare 

och i varierande grad tagit hjälp av kommunens olika stödinsatser. 

Tema 1: Situationen för anhörigvårdaren och den närstående 

Vardagliga situationer 

Det finns olika vardagliga situationer som kan uppstå när man lever med någon med en de-

menssjukdom, dessa kan för utomstående te sig märkliga men för de som delar samma erfa-

renhet är de ”normala”. 

(…) som i morse när vi skulle klä oss, jag hade tagit fram igår kväll vilka kläder som jag visste hon ville 

ha och det var helt okej dom dög. Men sen när jag gick runt där uppe låg det tre par byxor slängda, det låg 

två tröjor och två blusar bara släppta där det passade. Det är klart att det är som att plocka efter småbarn, 

mammorna tycker det är jobbigt jag tycker det är jobbigt också.  

 

(…) och sen var han ju van att gå en halv meter bakom mig så att om jag förflyttade mig ifrån platsen vid 

tv:n och gick in i köket och skulle koka te eller sånt där då kom han tassande en halv meter bakom mig. 

 

 

 Han gick upp på nätterna, han skulle åka iväg härifrån, han skulle åka hem, han menade på att våra möb-

ler… han kunde inte förstå  hur jag kunde ha hans föräldrars möbler. Det borde väl hans syster ändå få 

komma hit och få hämta sina möbler. Så var det ena gången och nästa gång då skulle han ta med sig gre-

jerna och flytta till sin bror då och jag kan ställa in mina grejer i hans garage. Han var ju död! Så där höll 

han på hela tiden. 

 

 (…)  han har ju börjat med att… han är ju från X och han vill hem till X och när han sitter i hallen med 

kläderna på och vill… bara vill hemifrån och går ut ibland också, då har jag inte medel och stoppa honom 

då vet jag inte hur jag ska kunna avleda honom och komma ifrån det så att säga. 
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Positiva känslor 

Anhörigvårdarna pratade om positiva känslor som fanns i situationen och för den närstående. 

(…) jag tycker att vår situation den är inte så besvärlig som kanske många har det, för att än så länge har 

jag kraften och vi betyder så mycket för varandra min fru och jag och jag har mitt nätverk runt omkring. 

 

 (…) man tar ju vara på det som är bra i det hela, och han är ju väldigt go och kramig… 

Känslor av bundenhet 

Att vara anhörigvårdare är en heltidssysselsättning som kan innebära liten egen tid och käns-

lor av bundenhet. Det blir svårt att lämna hemmet eftersom man inte kan lämna den närstå-

ende ensam. Vardagen består till stor del av ”passning” av den närstående. Här fanns en likhet 

i anhörigvårdarnas beskrivning av sin situation. 

 (…) jag kan väl inte säga att vi har jätteproblem men tillräckligt mycket för att jag ska vara helt engage-

rad och helt sysselsatt. Jag kan inte göra någonting själv, annat än under den tid som hon är borta på dag-

verksamhet. Jag kan inte lämna henne och säga att nu åker jag till X centrum... 

 

(…) så att det var ju att passa honom hela tiden och sen var han ju väldigt fumlig med höger hand så att i 

och med att ytterdörren var låst så behövde jag aldrig vara rädd att han gick ut för han klarade inte av att 

öppna dörren och det var ju lugnande, då kunde jag koncentrera mig på vad han gjorde här inne.  

 

 (…) och inte kunde man få titta… man hade inget eget liv, kunde inte titta på TV:n eller någonting sånt 

där. 

 

 (…) samtidigt som jag tycker att jag får anpassa hela min tillvaro efter honom, efter hans sjukdom. 

Känsla av skuld 

Det kan uppstå känslor av skuld när man måste ta beslutet att ta hjälp av korttidsboende för att 

klara av sin situation, vilket beskrevs av en anhörigvårdare. 

 (…) bara det här liksom och bestämma att nu ska han iväg på avlastning, ja sånt där korttidsboende och 

alltihopa, jag hade jättesvårt för det. Jag kände mig bara skyldig när jag gjorde det. Jag tyckte det var 

hemskt att inte han skulle få vara hemma.  
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Tema 2: Sjukdomsinsikt  

En del anhörigvårdare beskrev hur sjudomsinsikt kan saknas hos den närstående som har de-

menssjukdomen, detta kan även leda till kommunikationssvårigheter. 

Han förstod inte att han var sjuk förstår du. Han tyckte jag … ibland vart han ju irriterad och arg på mig 

liksom, han tyckte att jag överdrev och så där. Så det var mig det var fel på ibland i stort sett. 

 

 (…) svårigheten är ju att man inte kan säga till honom att det här funkar inte för att du är… du har alz-

heimer, han förstår ju inte alls, han har ju ingen insikt om sin sjukdom, det är inget fel på honom, han är 

helt okej. 

Tema 3: Förändring av personen, relationen och ändrade roller 

När någon drabbas av en demenssjukdom kan personligheten förändras, vilket kan vara olika 

svårt att hantera för den anhörige. Även relationen mellan makarna blir förändrad vilket leder 

till att den inte längre är jämbördig. Roller man haft i förhållandet kan även bli ombytta eller 

ändrade. Här fanns en likhet i anhörigvårdarnas berättelser, alla hade upplevt förändringar av 

olika slag. 

(…) det enda som har förändrats det är att hon som har varit världens mjukaste och goaste lilla människa 

har blivit lite stingslig och lättretad, men det vet jag ju att det följer med sjukdomen… 

 

 (…) han var ju den som hjälpte grannar och kollegor och deklarera och hålla reda på papper och sånt där. 

Men det där flöt ju ut alltihopa han kunde ju inte hålla i papper och sånt. Han blev ju omhändertagen utav 

mig då. Han struntade i klockan, han hade inga pengar på sig, jag sydde fast namnlappar i kläderna. 

 

Sen hade han så dåligt minne alltså att han fråga… han fråga om saker, så här precis hela tiden innan 

jag… jag hann bara svara, så fråga han samma sak igen, förstår du? Så att jag kände att jag vart helt… jag 

höll på bli tokig tyckte jag nästan. Jag visste inte liksom… jag visste inte vad jag skulle göra, vart jag 

skulle vända mig. Det kändes så här gud jag vill bara… jag sticker härifrån alltså jag orkar inte.  

 

 Men det är ju en jätteförändring att inte kunna prata med sin partner, det är ju fruktansvärt och det här 

som jag sa förra veckan att jag har undanhållit för honom att det är studentjubileum i X. Det känns jätte-

jobbigt. 

Tema 4: Informellt stöd 

Alla anhörigvårdarna beskriver stöd som finns från släktingar, som kan uttrycka sig på olika 

sätt och som är till stor hjälp i deras situation.   

 Jag har en dotter som naturligtvis… familjen ställer ju upp (…) Nu får hon ju ta semester på onsdag för 

att kunna ta hand om mamma sin, och det gör hon ju, självklart. Vi har två barnbarn, de här pojkarna, de 

betyder mycket och de ringer minst en gång i veckan. 
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 (…) jag ville åka på en vävkurs och då var X fortfarande ja kontaktbar, han gjorde som man sa och sånt 

där. Då sov han hos äldsta barnet i två nätter. 

 

 

 (…) ja det är ju det man har stöd utav, framför allt barnen då, dem har ju varit jättebra det tycker jag. Jag 

är ofta hos dem… 

 

 

 Han har vid två tillfällen kommit fredagkväll och tagit hand om lördagen också så jag har varit borta 

vid… senaste året har jag varit borta två fredagnätter (…)det är väldigt mycket värt och lördagen också 

då. 

 

Informellt stöd kan även komma från annat håll än släkten och upplevas värdefullt. Det kan 

vara grannar som ställer upp och avlastar den anhörige, men även olika föreningar som funge-

rar som ett stöd genom sin verksamhet. Alla anhörigvårdare hade något att berätta angående 

detta. 

 
 (…) vi har också kontakt med våran pensionärsförening, med SPF i X och dom vet väl om våran situat-

ion och dom bryr sig och då har dom bildat en liten kaffegrupp för oss äldre, så att en gång i månaden 

träffas vi som är ungefär i våran ålder åttioårsåldern och dricker lite kaffe och pratar… 

 

 

 (…) sen hade jag väldigt god hjälp utav grannar, i huset intill bor en kille som är engagerad i pensionärs-

föreningen, de spelade boule på sommaren, på en boulebana här i närheten, tre kvarter upp, då tog gran-

nen med sig min gubbe, såg till att han spelade boule (---) sen hade jag andra grannar som kunde säga att 

vi tar hem din gubbe på mat och så får du åka in till stan och handla i lugn och ro och sånt där. Så väldigt 

mycket stöttning av grannar. 

 

 

 (…) jag gick direkt med i både demensförbundet och alzheimerföreningen och alzheimerföreningen hade 

tidigare en sån här fråga doktorn-spalt på datorn den har jag utnyttjat. 

Tema 5: Positiva resor  

En del anhörigvårdare nämnde resor som de gjort tillsammans under sjukdomstidens tidigare 

stadier, de beskrevs som positiva och trevliga. Resorna var anordnade av pensionärsföreningar 

eller av demensförbundet. 

 

 Vi åkte på en… de gör resor, åkte på en landskapsresa i förfjol upp till Ångermanland höga kusten och 

gick riktigt bra så… alla tog hänsyn, alla visste läget och hon klara sig jättefint. Man får söka de där rus-

sinen i kakan om man får säga så. 

 

 
 (…) vi åkte med pensionärsföreningen och var i Italien (...) det var ju i en grupp som alla kände och alla 

visste att X var dement och så vidare. Han kunde inte bära en resväska, han kunde inte klä på sig, men då 

hjälpte ju de mig, så att nån hjälpte mig med min tunga resväska, för jag hade ju för två stycken och så 

vänta de så att jag fick klä på honom och så där, så att det funkade jättebra. 

 

 

 (…) förra året var vi med på deras bussresa till Nynäs slott och då var vi med båda två. 
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Tema 6: Anhöriggruppens betydelse 

De flesta anhörigvårdare hade gått eller gick i en anhöriggrupp och nämnde att det var något 

som var positivt och som de upplevde som ett stöd. Där kunde de träffas och utbyta erfaren-

heter. De fick även tips av varandra som var till hjälp i det egna vårdandet. 

 

 (…) det är viktigt att träffa människor som är i samma situation. Man hör hur andra människor tacklar 

sina problem och kommer underfund med var man själv ligger i behovsskalan så att säga. Man får tips 

utav varandra. 

 

 

 Man känner igen så mycket när de sitter och berättar att ja men min anhörig gör så och min gör så (---) 

Till slut så lärde man sig, jaha men det där gör ju min gubbe nu, då vet jag vad som kommer sen och så 

där. Så det är väldigt mycket aha-upplevelser (…) Ja, jag tyckte att anhöriggruppen var ett bra ställe och 

prata av sig. 

 

När man träffats i anhöriggruppen ett tag så tunnades träffarna ut och skedde bara cirka två 

gånger per termin. Detta upplevdes som negativt eftersom man fortfarande var i samma situat-

ion och hade samma behov av stöd. 

 

I anhöriggruppen delade man med sig av sina erfarenheter och den kunskap man själv fått av 

att leva med någon med demenssjukdom. Det är en annan sorts kunskap än råd man kan få 

från andra, för den är självupplevd. 

 (…) då är det ju på det här sättet att man får ju så många tips av hur ska vi säga självutnämnda experter 

som kan i och för sig vara väl pålästa och kunna mycket, men det är få utav dem som uttalar sig som har 

levt i den här situationen och det är en helt annan sak. Folk kan tala om för mig att du ska inte säga si du 

ska inte säga så och det förstår jag men det är så jäkla lätt att säga det än att leva med det. 

Tema 7: Stödinsatser 

En del anhörigvårdare pratade om olika stödinsatser som de har/har haft och är/har varit nöjda 

med. Insatserna var avlösning i hemmet av stödperson och dagvård. 

 (…) den här dagvården funkar kanon. 

 

 Fungerade alldeles utmärkt, det var jättefina flickor som jobbade och så där. De tog personliga initiativ 

också (---) då tog hon dit sin dator eller om hon koppla upp någonting och visade reseskildringar från sina 

barn och x fick känna igen sig på dem där olika ställena. Så han trivdes jättebra där borta. 

 

(…) ja så fick jag ju den här hjälpen, när jag skulle på mina anhörigträffar och det. Det tyckte jag var bra, 

då när vi hade de släktingarna, då var det jättebra. 

 

 De har varit väldigt duktiga som varit hos oss, de bryr sig om honom… 
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Det fanns även missnöje med stödinsatser man provat som till exempel korttidsvård, vilket 

även ledde till att anhörigvårdaren själv inte kände sig trygg. 

 (---)Däremot var ju jag fruktansvärt orolig och ängslig vid första avlastningen, veckoavlastningen, för 

han blev inte rakad de borstade inte tänderna och jaa… det var en massa konstigheter… 

 

 

 (---) Han var i alla fall två veckor det vet jag och det vart ju katastrof. Han jaa… han grinade och det var 

så hemskt. 

Tema 8: Kommunikation och information  

De flesta anhöriga upplevde att när de väl önskade en insats var det sällan problem att få det. 

Det fanns dock saker de önskade för en bättre kommunikation. 

 

Någon önskade ett akutnummer för att få bättre kommunikation med kommunen.  

Att det finns ett akutnummer som man kunde ringa till om det inträffar någonting när jag inte får tag i nå-

gon annan. Det skulle förbättra i alla fall vad jag kallar kommunikation. 

 

Andra ville ha mer information från kommunen om stödinsatser och vad demens innebär. De 

önskade även tillgång till en person att vända sig till som var insatt i problematiken som det 

innebär att vara anhörigvårdare till någon med demenssjukdom.  

 (…) lite tidigare information om vad kommunen har att erbjuda. För jag hade ju inte en tanke på att 

kommunen kunde ställa upp och hjälpa till. Så att om det fanns en kontakt ifrån demensdoktorn till kom-

munen (…) att de får den signalen från någon. Hur ska man annars veta var man ska ta vägen, någon 

måste ju berätta att här finns möjligheter. 

 

 

 (…) det som man saknar mest det är en riktig… alltså när man får den här diagnosen så borde det ju fin-

nas en läkare som kan sånt här och en sköterska. Kommunen har ingen demenssköterska. 

 

 

 (…) handledning är ju ett annat sånt här ord som jag skulle vilja… alltså samordnare som också kanske 

kunde ge handledning till mig som anhörig då. Hur ska jag hantera det här… 

 

Det kan även vara frustrerande att det kan vara flera olika personer man ska vända sig till när 

det gäller stödinsatser, det är också svårt att veta vem man ska vända sig till när det gäller 

olika frågor. 

 (…) så händer ingenting och så ringer jag och frågar, ja men det är inte mitt bord det är den som sköter 

det, så då finns det en annan avdelning som sköter det, och så vill jag att de ska ta tillbaka den där stolen 

som inte fungerade, ja men det var inte hennes jobb och de gjorde inte såna saker… 

 

 

 Jag förstår ju inte vad man kan begära och få begära eller hur man ska gå tillväga och vem man ska 

vända sig till. Det är där jag menar att man behöver en samordnare. 
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Alla anhörigvårdare beskrev att det inte var någon från kommunen som hörde av sig och und-

rade hur det gick för dem i sin uppgift eller om de behövde utökad hjälp. Man saknade den 

kontakten och kommunikationen. 

 

 Det är det jag saknar, att man känner att man är omhändertagen. Man är ett papper i en pärm och är inte 

aktuell för nån insats förrän pappret hör av sig, det kommer aldrig nån fråga tillbaka. 

Sammanfattande kommentar 

En anhörigvårdare uttryckte något som kan sammanfatta vad flera anhörigvårdare anser när 

det gäller anhörigstöd och hur det ska fungera. 

 

 (…) det är viktigt att man har en ömsesidig och god relation med dem man har kontakt med, det kan vara 

allt från läkare till vårdpersonal i form av sköterskor eller vad det än är, det är jätteviktigt. Då känner 

man… man känner trygghet och det är det man behöver. 
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Analys 

I detta avsnitt analyserar jag en viss del av de resultat som kom fram i intervjuerna, jag har 

valt att strukturera efter vissa teman som jag fann var viktiga och hade något att förmedla. I 

analysen lyfter jag fram fem teman.  

Förändring av personen, relationen och ändrade roller 

Personligheten hos någon med en demenssjukdom kan förändras, vilket också anhörigvårdar-

na berättade. Den närstående kan till exempel inte vara lika tålmodig längre och kan ha ett 

annat humör. Även relation blir på ett annat plan då den inte kan vara jämbördig längre, nå-

gon beskrev hur sorgligt det är att inte längre kunna prata med sin partner om allt. Ytterligare 

blir rollerna i förhållandet ändrade då den närstående inte längre kan ta hand om och ansvara 

för sig själv, utan behöver hjälp av den anhörige. Alla dessa förändringar kan vara svåra att 

hantera och vara något man behöver hjälp med. Här har olika insatsgivare en uppgift att stärka 

brukarens (anhörigvårdarens) känsla av empowerment och brukarmakt, genom att erbjuda det 

känslomässigt stöd som Almberg och Jansson (2003, s.149) menar att de behöver. Detta stöd 

anser jag kan vara en hjälp för att förstå förändringen som skett gällande personen, relationen 

och rollerna.  

 Informellt stöd 

Informellt stöd medverkar till att anhörigvårdaren känner empowerment. Begreppet empo-

werment handlar om känna makt i sin situation och sitt liv. Egenskaper som bland annat själv-

tillit, stolthet och socialt stöd kan associeras till begreppet (Askheim & Starrin, 2007, s.9). 

Informellt stöd spelar en stor roll i uppgiften att stärka anhörigvårdaren. I studien nämnde 

flera anhörigvårdare hur deras anhöriga ställt upp och avlastat på olika sätt så att de fått möj-

lighet att göra annat, det var en uppskattad hjälp. De anhöriga bistod även med sitt emotion-

ella stöd som var mycket värt. Även grannar nämndes som ett stort stöd, de fanns i deras när-

het och kände till situationen och kunde stödja på olika sätt. Någon granne hade till exempel 

tagit med den närstående för att spela boule, det bidrog till att avlasta den anhörige och samti-

digt bryta isoleringen för den som var demenssjuk.  

Ytterligare fanns pensionärsföreningar och andra föreningar som bistod med stöd. En del 

makar hade gjort resor med vissa föreningar, vilket upplevdes som positivt. Personer som var 

med på resan kände då till deras situation och gav ett kollektivt stöd till anhörigvårdaren. Här 
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kan man se att informellt stöd genom släkt, grannar, föreningar kan ge känslan av empower-

ment till anhörigvårdaren, de har alla en viktig uppgift att fylla på det området. 

I situationer där det finns gemenskap, tillit, goda och trygga relationer frodas empower-

ment. I gemenskapen som är trygg och god skapas känslomässig energi som ger upphov till 

stolthet (Askheim & Starrin, 2007, s14). 

Anhöriggruppens betydelse 

Erfarenhetsbaserad kunskap kan också tillföra makt. Den kunskapen skiljer sig från annan 

kunskap eftersom den har sin grund i den enskildes erfarenhet av sin situation. Den kunskapen 

skapas ofta i så kallade självhjälpsgrupper, liknande en anhöriggrupp. Här träffas personer 

med liknande problematik och delar med sig av sina erfarenheter med varandra (Karlsson & 

Börjesson, 2007, s.107). 

 De anhöriga i studien upplevde det som positivt att vara med i en anhörig grupp och få ta 

del av andras kunskaper. I gruppen fanns det möjlighet att tillföra mer makt åt varandra ge-

nom att dela med sig av självupplevd kunskap. Gruppen fungerade även som en stödjande 

gemenskap, vilket även bidrar till känsla av ”empowerment” (Askheim & Starrin, 2007, s14). 

Stödinsatser 

Anhörigvårdaren behöver enligt Almberg och Jansson (2003, s.127) både utbildning, känslo-

mässigt stöd och avlösning för att kunna hantera sin situation på ett tillfredställande sätt. 

 Stödinsatsernas kvalité och hur de fungerar har betydelse för anhörigvårdarens känsla av 

brukarmakt. Anhörigvårdarna beskrev hur nöjda de var med olika stödinsatser som de haft 

eller hade, de ansåg då att den närstående var i goda händer och fick god omvårdnad och vård. 

De blev då nöjda, samt att det skapade en känsla av trygghet och att de kunde koppla av. Det 

medför att anhörigvårdaren känner större grad av brukarmakt i sin relation till insatsgivaren, 

då upplever denne kontroll över sin situation och kan känna sig trygg. 

 I en del fall var anhörigstödet inte tillfredställande. En anhörigvårdare valde att ta hem sin 

närstående från korttidsboendet när det inte fungerade tillfredställande. I ett annat fall funge-

rade inte dagverksamheten för den närstående, vilket medförde uteblivet stöd för den anhö-

rige. I de fall som stödinsatserna inte hade fungerat skapades missnöje och oro hos vissa an-

hörigvårdare. Dessa får då en lägre känsla av brukarmakt i sin relation till insatsgivaren. 
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Kommunikation och information 

Den som har kunskap har också makt. När man vet vad det finns att välja på gällande till ex-

empel anhörigstöd och vem man ska vända sig till för att få stödet, skapas en känsla av makt. 

De professionella har enligt Karlsson och Börjesson (2011, s.64) oftast större makt på detta 

område eftersom de är insatta i verksamheten och vet hur den fungerar. 

 En del anhörigvårdare upplevde att de saknade information om vad demenssjukdom inne-

bär, när den närstående fick diagnosen fick de lite eller ingen information om sjukdomen. 

Någon hade kunskap sedan tidigare om demenssjukdomar och hade då lättare att hantera för-

ändringen hos den närstående. De inom sjukvården är oftast de som först kommer i kontakt 

med den som får en demensdiagnos och dennes närstående i samband med ett läkarbesök. 

Genom att de professionella som finns där bistår med den kunskap de har, överför de makt till 

den enskilde brukaren. En del anhörigvårdare saknade även information om alla insatser som 

fanns att tillgå och vem man skulle vända sig till rörande olika frågor. Kommunens anställda 

har här en uppgift att förmedla den kunskap de har, vilket leder till större brukarmakt för den 

enskilde.  

Genom att de professionella delar med sig av kunskapen så jämnas maktförhållanden ut 

mellan den som ger hjälp och den som tar emot hjälp, det blir till fördel för den enskilde (So-

cialstyrelsen, 2012, s.11). 

Anhörigvårdarna beskrev att de saknade att ingen hörde av sig från kommunen för att un-

dersöka hur de gick för dem att vara anhörigvårdare, eller för att fråga om de behövde mer 

hjälp i sin situation. Ingen kommunikation fördes heller med anhörigvårdarna om deras syn 

och åsikter på anhörigstödet. Detta upplevdes som negativt. Om kommunikation saknas skap-

as inga tillfällen för brukarinflytande och brukarmedverkan, det finns inget forum för detta. 

Ett skäl till att införa brukarmakt i praktiken, menar Karlsson och Börjesson (2100, s.42), är 

att insatserna blir bättre eftersom brukarna själva har kunskaper som kan förbättra insatsen. 

För att anhörigvårdarna ska kunna förmedla kunskap och utöva brukarmakt måste det finnas 

en fungerande kommunikation.  
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Diskussion 

Mitt syfte med studien var att undersöka hur anhörigvårdare till någon med demenssjukdom 

upplever brukarmakt. Mina frågeställningar var: 

 Vad bidrar till att förstärka anhörigvårdarens upplevelse av brukarmakt? 

 Vad bidrar till att försvaga anhörigvårdarens upplevelse av brukarmakt? 

Utifrån mitt resultat och min analys har jag kommit fram till att det finns vissa faktorer som 

kan bidra till att förstärka eller försvaga anhörigvårdarens upplevelse av brukarmakt. 

 En faktor som jag anser har betydelse för anhörigvårdarens upplevelse av brukarmakt är 

kommunikation. En fungerande och bra kommunikation, förstärker anhörigvårdarens upple-

velse av brukarmakt. Det är viktigt att anhörigvårdaren har en sådan kommunikation med 

kommunen och även med landstinget för att känna sig trygg i sin situation. Då skapas även 

tillfällen till att överföra makt genom kunskap, de professionella inom kommun och landsting 

har makt genom sin kunskap. Först när kunskapen förs vidare kan makten också delas till 

brukaren, i detta fall anhörigvårdaren. En maktutjämning sker (Socialstyrelsen, 2012, s.11). 

Anhörigvårdaren behöver få kunskap om vilka rättigheter den har och ingående information 

om vilka resurser kommunen och landstinget förfogar över. När anhörigvårdaren inte känner 

till vilken hjälp som finns, vet man inte heller vad man kan begära för stöd. Tidigare forsk-

ning visar att det är viktigt att brukare är medvetna om vilka möjligheter som finns att påverka 

och att tydlighet finns om vilka önskemål som inte går att uppfylla (Socialstyrelsen, 2012, 

s.16). Ett dilemma är hur kommunen når ut till de som är anhörigvårdare i det tysta och inte är 

kända av kommunen. Här finns en utmaning för kommunerna att hitta vägar att nå ut till alla 

som är anhörigvårdare med information om det stöd som finns att få. Hur gör man det på 

bästa sätt? En del anhörigvårdare uttryckte att de även saknade kunskap om demenssjukdom 

när den närstående fick diagnosen, de fick dålig information om detta när diagnosen ställdes. 

Kunskap om demenssjukdomar behöver förmedlas av de som först kommer i kontakt med den 

anhörige, eftersom det är viktigt för att förstå vad det är som händer med den närstående.  

Även kommunikationen mellan landsting och kommun behöver utvecklas om anhörigvår-

darens bästa ska vara i fokus. Då skulle anhörigvårdaren snabbare uppmärksammas och få 

tillfälle till tidigare stöd genom att kontakt etableras och kommunikation skapas, eventuella 

stödinsatser kan då sättas in i god tid. 

 Ingen från kommunen frågade efter anhörigvårdarens åsikter och tips gällande anhörigstö-

det, ingen ömsesidig kommunikation fanns på det planet. Varför ser man inte anhörigvårdaren 

som en resurs med all sin inneboende kunskap som den har fått genom sin erfarenhet? Detta 
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är något som kan utvecklas i kommunen, i nuläget verkar det inte finnas några rutiner för att 

samarbeta med anhörigvårdaren och föra samtal om anhörigstödet, vad som är bra eller dåligt 

eller vad som behöver förändras. Här finns en avsaknad av kommunikation som behöver ut-

vecklas. Anhörigstödet kan få bättre kvalitet och bli mer effektivt om man lyssnar på brukar-

nas egna erfarenheter och utgår ifrån dem (Socialstyrelsen, 2012, s.11). Anhörigvårdarna får 

då även större brukarmakt i sin situation när de får vara med och påverka. Anhörigvårdare är 

en resurs med all sin självupplevda kunskap, vilket borde tas tillvara, detta bidrar även till 

större grad av brukarmakt för den enskilde. Avsaknad av en bra och fungerande kommunikat-

ion eller en bristfällig sådan mellan olika instanser och anhörigvårdaren leder till försvagning 

av dennes upplevelse av brukarmakt. Personen ges då inte tillfälle att ta emot kunskap, stöd 

och vägledning. Inte heller ges tillfälle att delge sin kunskap, synpunkt och åsikt. 

En annan faktor som jag anser har betydelse för anhörigvårdarens upplevelse av brukar-

makt är anhörigstöd. Ett bra anhörigstöd som fungerar på ett tillfredställande sätt bidrar till att 

anhörigvårdaren kan känna sig trygg och lugn, den har då någon att dela ansvaret med och 

kan känna mer ”empowerment” i sin situation. Anhörigvårdaren får då även en känsla av att 

ha makt över sitt liv (Socialstyrelsen, 2012, s.11). 

 I studien beskrev anhörigvårdarna hur de upplevde anhöriggruppen positiv, där kunde de 

finna stöd genom att träffa andra i samma situation och dela med sig av sina erfarenheter. I en 

fungerande anhöriggrupp skapas en grund för skapande av erfarenhetsbaserad kunskap som 

kan delas vilket förstärker brukarmakten hos den enskilde, eftersom ”kunskap är makt”. Det 

som var negativt med anhöriggruppen var att träffarna efter ett tag förekom väldigt sporadiskt. 

Detta medförde enligt min tolkning att ett forum försvann där man haft möjlighet att stärka sin 

brukarmakt i samspel med andra. Vissa anhörigvårdare beskrev att en del andra stödinsatser 

inte fungerat på ett tillfredställande sätt, de medförde att de som anhörigvårdare inte fick det 

stöd de behövde. Resultatet av detta kan tolkas som att det blev en försvagning av anhörig-

vårdarens upplevelse av brukarmakt. Denne blev då mer ensam i sin situation, utan möjlighet 

till det stöd och den avlastning man hoppats på. Enligt tidigare forskning behöver anhörigstö-

det utvecklas med anhörigas bästa i fokus. Det bästa stödet är offentlig hjälp som fungerar och 

är flexibel, den hjälp som erbjuds behöver vara mångsidig och anpassad till individen (Sand, 

2005, s.228- 229). Här har kommunen en uppgift att hitta nya former för anhörigstöd att er-

bjuda som passar bättre för den enskildes situation, eftersom alla individer är olika.  
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 En tredje faktor som jag anser har betydelse för anhörigvårdarens upplevelse av brukar-

makt är informellt stöd. Ett informellt stöd som finns runt anhörigvårdaren och är fungerande 

och bra bidrar till att förstärka anhörigvårdarens upplevelse av brukarmakt och då speciellt 

känslan av ”empowerment”, makt i sin situation. Ett informellt stöd blir en del av det känslo-

mässiga stöd som Almberg och Jansson (2003, s.149) beskriver att anhörigvårdare behöver. 

Upplevelse av stress, påfrestningar, känsla av bundenhet och depression är vanligt för anhö-

rigvårdare (Sand, 2007, s.97). Här kan enligt min tolkning det informella stödet ha en före-

byggande uppgift att motverka dessa känslor. För att kunna erhålla informellt stöd av andra i 

sin omgivning kan det vara viktigt att vara ”öppen om sin situation” vilket en del anhörigvår-

dare också nämnde att de var. Det kan då skapas en större förståelse för den som har en de-

menssjukdom och dennes anhörige. Det informella stöd som anhörigvårdarna beskrev var 

beundransvärt. Släktingar, grannar och föreningar hade en stor betydelse för anhörigvårdarna. 

Det kan vara så lite som betyder så mycket. Att någon till exempel tar med den närstående på 

en aktivitet bryter isoleringen för denne och avlastar samtidigt den anhörige. Det är lätt att bli 

isolerad när man lever med någon med demenssjukdom, därför är det informella stödet extra 

värdefullt. Avsaknad av informellt stöd eller bristfälligt sådant runt den anhörige kan bidra till 

att försvaga upplevelsen av brukarmakt för anhörigvårdaren.  

Mer forskning behövs som berör ämnet anhörigvårdare till någon med demenssjukdom och 

dennes brukarmakt. De är en målgrupp av brukare som troligtvis kommer att öka i samhället 

eftersom en ökad levnadsålder som finns i samhället också ökar risken för att fler drabbas av 

demenssjukdom. Det är viktigt att vidareutveckla metoder för hur anhörigvårdare kan få vara 

en del av, påverka och ha inflytande över det anhörigstöd som de också är beroende av. Det 

behövs för att kunna fortsätta vara anhörigvårdare i hemmet. Anhörigvårdarna har mycket att 

bidra med, men riktlinjer, metoder och forum för samarbete saknas ofta. Vilket också visade 

sig i studien. 
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Informationsbrev                                                                        Bilaga 1 

 

Har du erfarenhet av att vara anhörigvårdare? Är du intresserad av att vara med på en 

intervju om anhörigstöd?  

Jag är en student som går socionomprogrammet med inriktning mot äldre på Ersta Sköndal 

Högskola. Jag ska nu skriva min C- uppsats om anhörigvårdares erfarenhet av anhörigstöd 

och söker därför intervjupersoner med upplevelse av detta. 

Intervjun tar under en timme och kommer att spelas in för att sedan skrivas ut. Materialet från 

intervjun kommer bara att användas i min C- uppsats och inga namn kommer att skrivas ut. 

Syftet med studien är att undersöka anhörigvårdares erfarenheter av olika former av anhö-

rigstöd.  

När vi ses får du skriva på att du samtycker till att var med i studien. 

Hör av dig om du undrar över något! Jag ser fram emot att få intervjua dig!  

Mvh. Christina Strömsjö 

Mailadress: 

Tel.            Mob.  
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Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien. Jag är medveten om att jag deltar 

frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande. 

Jag samtycker till att vara med i studien. 

 

Datum:___________ 

 

 

-----------------------------------------------------      ------------------------------------------------------- 

 Namnunderskrift                                                 Namnförtydligande 
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Bakgrundsinformation 

Anhörigvårdarens ålder:__  kön:__ 

Närståendes ålder:__  kön:__ 

 

Behov av stöd och situation 

Hur ser din situation ut? beskriv 

Vad skulle du behöva hjälp med? 

Har din relation förändrats till make/maka pga. demenssjukdomen? I så fall hur? 

Har du fått möjlighet att bearbeta detta? Hur? 

 

Faktiskt stöd 

Hur ser kommunikationen ut med kommunen? 

Vad har du fått/ får för stöd och hjälp? 

Får du stöd från annat håll än kommunen? Vad? 

Hur upplever du att stödet som du har fungerar? 

 

Påverkan 

Hur upplever du att ditt inflytande är över utbudet? 

Upplever du att du kan påverka vilka insatser du får? Hur då? Eller varför inte? 

Upplever du att du kan påverka hur stödet fungerar? Hur då? Eller varför inte? 

Upplever du att du kan påverka i kommunikationen med kommunen? 

 

Önskan 

Vad skulle du önska för utbud om du fick önska fritt? 

Hur skulle anhörigstöd fungera om du fick önska fritt? 

Om du fick önska fritt hur skulle kommunikationen mellan kommun och anhörigvårdare se 

ut? 

 

Övrigt 

Är det något du vill tillägga? 

Kan jag ta kontakt om det skulle behövas komplettering? 


