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Sammanfattning 

Anhöriga omsorgsgivares hälsa påverkas många gånger negativt av det arbete som de utför. 

Om omsorgsuppgifterna kräver att den anhöriga omsorgsgivaren måste gå ned i arbetstid eller 

använda sina semesterdagar kan det få konsekvenser för dennes ekonomiska situation. 

Föreliggande studie syftar till att undersöka behoven hos anhöriga omsorgsgivare som stödjer 

eller ger omsorg till en närstående som är äldre, har funktionsnedsättning, beroendeproblematik 

eller psykisk ohälsa. I studien undersöks även stöd anhöriga kan få från verksamheter i Örebro 

kommun. För att uppnå syftet genomfördes en integrativ litteraturöversikt kombinerat med 

semistrukturerade intervjuer. I litteraturöversikten redovisas resultatet från 12 studier. De 

semistrukturerade intervjuerna genomfördes med representanter från två verksamheter i Örebro 

kommun som arbetar med anhörigstöd. I resultatet framkommer det att behovet av stöd är stort 

hos anhöriga omsorgsgivare. De stödinsatser som visat sig vara effektiva i tidigare forskning 

finns till stor del tillgodosedda i kommunen. I studiens slutsatser framkommer bland annat att 

en viktig socialpolitisk åtgärd är att resurser avsätts för att ge anhöriga det stöd som de behöver. 

Mer forskning behövs inom området anhöriga till person med beroendeproblematik eller 

psykisk ohälsa. 

  

Nyckelord: anhörigstöd, anhörig omsorgsgivare, anhörigas behov, stöd till anhöriga, 

socialpolitik 
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Abstract 

The relative caregiver’s health is often negatively affected by the work they do, their financial 

situation is affected if they need to cut working hours or use holiday days to cope with the 

caregiving. The present study aims to study the needs of relative caregivers to a person, who 

are elderly, have disabilities, addiction or mental illness. Furthermore, this study aims to 

investigate which support relatives could receive from Örebro municipality. In order to achieve 

the purpose, an integrative literature review was conducted combined with semi-structured 

interviews. In the literature review, the results are reported from 12 studies. The semi-structured 

interviews were conducted with representatives from operations in Örebro municipality that 

work with family support. In the result it appears that, the need for support is great among 

relative caregivers. It also appears that the support measures that have proven to be effective 

in previous research are largely met in the municipality. The study's conclusions show that an 

important social policy measure is that resources are allocated to give relatives the support they 

need. More research is needed in the area of relatives of a person with addiction or mental 

illness. 

 

Keywords: relative caregiver, family support, relative needs, support to relatives, social policy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till intervjupersonerna som tog sig tid att ställa upp på 

intervju och berätta om sitt arbete. Vi vill också tacka vår handledare Pia Aronsson som 

hjälpt oss under resans gång med kloka kommentarer och idéer. 
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1. Inledning 

I Sverige beräknas det enligt Riksrevisionens granskning (2014) finnas drygt 1,3 miljoner 

anhöriga omsorgsgivare. En anhörig kan vara en partner, förälder, barn, barnbarn, 

sammanboende, vän eller granne. Den anhörige kan även stödja eller vårda en närstående som 

på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre själv klarar sin vardag. Inom 

vård och omsorg utförs en stor del av omsorgsarbetet av en anhörig omsorgsgivare. Den 

anhöriges roll som omsorgsgivare påverkar livet på flera sätt, bland annat uppges att ungefär 

900 000 anhöriga omsorgsgivare i Sverige har ett arbete vilket kan vara svårt att kombinera 

med omsorg för en närstående. Något som medför att anhöriga omsorgsgivare kan tvingas gå 

ner i arbetstid, sjukskriva sig eller avsluta sin tjänst för att kunna ge omsorg för en närstående. 

När det kommer till anhöriga till närstående med alkohol-, narkotika- eller spelberoende 

beskriver Bång (2012) att många anhöriga känner sig ensamma. Deras situation präglas många 

gånger av tystnad, isolering samt känslor av skam. Oavsett vilken beroendeproblematik ens 

närstående har, finns liknande känslor hos de som har beroendet samt hos de drabbade 

anhöriga. Många gånger mår den anhöriga minst lika dåligt som deras närstående, trots detta 

glöms den anhörige inom denna grupp oftast bort då fokus ligger på den som missbrukar.  

 

Szebehely, Ulmanen och Sand (2014) beskriver i en svensk studie att de omsorgsuppgifter som 

anhöriga genomför har en stor påverkan på deras arbetsliv. Det är vanligt att anhöriga 

omsorgsgivare använder kompledighet, semesterdagar eller tjänstledighet utan lön för att 

kunna hjälpa en närstående. I deras studie hade få anhöriga omsorgsgivare närståendepenning 

vid sidan av sitt förvärvsarbete. 

 

Anhörigstöd regleras efter en lagändring i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen [SoL] (2001:453). 

Lagen har utvecklats till att beröra kommunernas skyldighet istället för att endast verka som 

en rekommendation, som lagparagrafen tidigare gjorde. Det var genom proposition 2008/09:82 

som lagparagrafen omformulerades till att kommunerna har skyldighet att erbjuda stöd till 

anhöriga. Orsakerna till att förändringen skedde uppges vara att gruppen anhöriga utvecklade 

ett behov av stöd samt att anhöriga skulle ges erkännande för det sociala arbete de utför 

frivilligt. Ytterligare en orsak var att förebygga hälsan för den anhörige. I 5 kap. 10 § SoL 

beskrivs socialnämndens ansvar att erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar 

en närstående med långvarig sjukdom, är äldre eller har en funktionsnedsättning. Antalet 

anhöriga omsorgsgivare i Sverige som stödjer eller vårdar en närstående vittnar om att det kan 

finnas ett stort antal invånare som på grund av sin roll som anhörig omsorgsgivare mår mycket 

dåligt och lever i ansträngda miljöer vilket ytterligare motiverar behovet av att undersöka 

området. 

1.1. Bakgrund 

I nedanstående avsnitt presenteras bakgrund till studien avseende aktuell lagstiftning samt 

geografisk information. 
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1.1.1. Örebro kommun 

Vid Hjälmaren i Närke ligger Örebro som är en medelstor svensk kommun. I Örebro kommun 

bodde det enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) år 2017 150 291 personer. Detta 

gör Örebro kommun till Sveriges sjunde största kommun sett till befolkningsmängden. Enligt 

statistik från SCB (2017) växer Örebro kommun och de senaste åren är det fler som flyttat till 

kommunen än från. Kommunen är placerad centralt i Sverige och inom en radie av 30 mil bor 

70 procent av landets befolkning. Från Örebro är det cirka 20 mil till Stockholm och 30 mil till 

Göteborg (Örebro kommun, 2018). Under fliken anhörigstöd på Örebro kommuns hemsida 

finns information om olika typer av stöd som finns inom kommunen för målgruppen.  

1.1.2. Aktuellt lagrum 

Socialtjänstlagen reglerar de skyldigheter som socialnämnden har gentemot invånarna i 

kommunen samt vilka rättigheter som invånarna har och vad de kan kräva av socialnämnden. 

I 5 kap. 10 § SoL regleras det särskilda ansvar som kommunen har gällande stöd till anhöriga 

som vårdar en äldre, långvarigt sjuk eller som stödjer en närstående med funktionsnedsättning. 

Däremot regleras inga rättigheter för anhöriga att kräva stöd enligt lagparagrafen, utan istället 

hänvisar proposition 2008/09:82 till 4 kap. 1 § SoL där rätten till bistånd beskrivs. Det innebär 

att socialnämnden har skyldighet att erbjuda stöd för att underlätta för anhöriga, men att 

anhöriga själva inte har någon rättighet att få stöd för egen del, utan istället får ansöka om 

bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Kommunerna måste även nå ut till de anhöriga och ha kännedom 

om deras behov. Lundgren, Sunesson och Thunved (2018) beskriver i lagkommentaren till 5 

kap. 1 § SoL att vård av en närstående är något som är frivilligt, men att möjligheten till 

anhörigvård ändå vägs in vid biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Vidare förklarar 

Lundgren et al. att det finns anhöriga omsorgsgivare som behöver avlösning, medan andra 

anhöriga omsorgsgivare kan känna behov av att utveckla sin kunskap inom området och 

utvecklas i sin anhörigroll. Lundgren et al. föreslår ett samarbete mellan kommunens personal 

och den anhörige omsorgsgivaren för att den närståendes omsorg ska förbättras och på så vis 

göra den anhörige omsorgsgivaren mer delaktig i beslut som tas kring den enskildes situation.  

 

I hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (2017:30) regleras hur vården ska ges till medborgarna samt 

vilka rättigheter medborgarna har. Anhörigperspektivet framkommer inte i HSL mer än i 5 kap. 

7-8 §§ där särskilda skyldigheter när det handlar om barn framkommer. Barnets behov av råd, 

stöd eller information ska särskilt beaktas enligt 5 kap. 7 § HSL. Detta om barnets förälder, 

eller annan vuxen som barnet bor med, har en psykisk störning eller psykisk 

funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada eller har ett missbruk av 

alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar. Det finns inget sådant 

gällande vuxna anhöriga. 

 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade [LSS] är en rättighetslag som 

ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda 

levnadsvillkor. Insatser enligt LSS är kostnadsfria och för att ha rätt till insatser måste den 

enskilde tillhöra någon av följande tre personkretsar: 

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,  
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2. Personer med betydande och bestående funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen 

ålder som kan likställas med en utvecklingsstörning.  

3. Personer med varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror 

på normalt åldrande.  

 

Det finns tio insatser inom lagen vilket regleras i 9 § LSS, några av dessa syftar till att stödja 

anhöriga. Insatsen avlösarservice enligt 9 § 5 LSS ger anhöriga möjligheten att få avkoppling 

och uträtta sysslor utanför hemmet. Även insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

enligt 9 § 6 LSS ger anhöriga möjlighet att få avlastning i omsorgsarbetet (Lundgren et al., 

2018). En insats enligt 9 § LSS kan nekas om behovet tillgodoses på annat sätt, exempelvis 

genom att en anhörig frivilligt tar ansvar för insatsen eller genom en förälders ansvar enligt 

föräldrabalken [FB] (1949:381). Ytterligare en insats som kan ges i syfte att avlasta anhöriga 

är biträde av personlig assistans enligt 9 § 2 LSS. Enligt prop. 1992/93:159 ska assistansen 

tillgodose föräldrars behov av avlösning i omvårdnaden eller möjlighet att göra aktiviteter utan 

barnet. Genom ett beslut om personlig assistans får den enskilde assistansersättning med 

möjlighet att anställa den person den enskilde vill ha som personlig assistent, exempelvis en 

anhörig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2. Sammanfattning resultat av integrativ litteraturöversikt  

För att ge en introduktion till ämnet anhörigstöd kommer vi i detta avsnitt att presentera en 

sammanfattning av de resultat som nåddes under litteraturöversikten.  En mer utförlig 

presentation finns under resultatavsnittet 6.1.   

 

Resultaten från tidigare forskning visar att hälsan hos anhöriga omsorgsgivare till olika grupper 

liknar varandra. De främsta konsekvenserna för de anhörigas hälsa var stress, ångest, oro, 

trötthet, depressiva symptom och stigmatisering. En skillnad gällande hälsan fanns hos 

anhöriga omsorgsgivare till personer med beroendeproblematik och/eller psykiatrisk sjukdom, 

då den gruppen även uppgav oro för att bli utsatta för våld av sin närstående. Dessutom visade 

den gruppen anhöriga omsorgsgivare negativa hälsomässiga symptom i större utsträckning än 

andra anhöriga, hur de mådde påverkade även kvaliteten i stödet de gav sin närstående. Vidare 

fanns det inom anhöriga omsorgsgivare till närstående som var äldre eller hade en 

funktionsnedsättning andra fysiska åkommor såsom ryggproblem, huvudvärk och ökad risk för 

hjärt- och kärlsjukdomar. Den gruppen anhöriga omsorgsgivare hade även ekonomiska besvär 

på grund av omsorgen de gav.  

 

Oavsett vad ens närstående hade för sjukdom, var äldre eller hade en funktionsnedsättning var 

ett genomgående behov hos anhöriga omsorgsgivare att få prata med och träffa andra i samma 

situation samt att få kunskap om den närståendes situation. Hälsan hos den anhörige 

omsorgsgivaren samt behov denne hade påverkades av relationen till deras närstående samt om 

deras närstående hade samsjuklighet eller ej. Det fanns även en skillnad gällande omsorgen 

som de anhöriga omsorgsgivarna gav. Anhöriga omsorgsgivare till närstående som var äldre 

eller hade en funktionsnedsättning gav främst omsorg medan anhöriga till närstående med 

missbruk och/eller psykisk ohälsa snarare gav stöd. Gemensamt för samtliga typer av anhöriga 

omsorgsgivare var att det fanns förväntningar från samhället och omgivningen att de skulle 

vårda och ge stöd åt sina närstående, dock fanns inga formella krav från samhället. 

Avslutningsvis fick anhöriga omsorgsgivare inte endast negativa konsekvenser av att vara 

omsorgsgivare, anhörigrollen kunde även bidra till känslor av att utvecklas och ges 

självuppfyllelse. 
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3. Problemformulering 

Tidigare nämndes att rollen som anhörig omsorgsgivare kan påverka hälsan på olika sätt. För 

de anhöriga omsorgsgivare som går ned i arbetstid kan förlusten av själva arbetet innebära att 

den egna hälsan påverkas samt att familjens ekonomiska situation försämras. Gällande gruppen 

närstående som är äldre utförs cirka hälften av all vård och omsorg i hemmet av en anhörig och 

antalet anhöriga i Sverige beräknas sammantaget vara drygt 1,3 miljoner (se Riksrevisionen). 

Studien och ämnesområdet har därmed stor relevans för socialt arbete därför att dessa personer 

ofta kommer i kontakt med välfärdssystemets hjälpapparat genom deras närstående samt att de 

utför en stor del vård och stöd som hade behövts tillgodoses av någon annan om de anhöriga 

inte fanns. Vidare är anhörigvård för närstående som är äldre eller har en funktionsnedsättning 

ett etablerat forskningsfält inom socialt arbete, men anhöriga till personer med 

beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa är inte lika etablerat vilket ökar relevansen att 

genomföra denna studie.  

3.1. Syfte 

Studiens syfte är att genomföra en integrativ litteraturöversikt över aktuell forskning kring 

anhörigas behov samt vilket stöd som finns för anhöriga. Studien är avgränsad till anhöriga 

med närstående som är äldre, med funktionsnedsättning, har beroendeproblematik och/eller 

psykisk ohälsa. Vidare syftar studien till att undersöka vilket stöd anhöriga erhåller från 

verksamheter i Örebro kommun. Nedanstående frågeställningar ska bidra till att besvara 

studiens syfte: 

1.  Vilka behov av stöd har anhöriga omsorgsgivare i de olika områdena enligt forskning? 

2.  Hur arbetar Örebro kommun med anhörigstöd? 

3.2. Begreppsdefinitioner 

Begreppet anhörig är komplext och har olika innebörder. Vi kommer här nedan att presentera 

en genomgång av olika betydelser av begreppet anhörig för att tydliggöra vad som avses när 

begreppen används i denna studie.  

 

Anhörig 

I denna studie kommer begreppet anhörig att utgöras av en make/maka, sambo eller partner, 

förälder, syskon eller vuxna barn, det vill säga en nära familjemedlem. Förutom att vara en 

nära familjemedlem kan begreppet anhörig avse någon som aktivt vårdar eller ger stöd till en 

närstående, men för att underlätta i denna studie kommer benämningen omsorgsgivare 

användas för anhöriga som ger omsorg. 

 

Anhörig omsorgsgivare 

Enligt 5 kap. 10 § SoL är en anhörig någon som ger insatser till en närstående, vilket är det 

som avses och benämns som anhörig omsorgsgivare i denna studie. En anhörig omsorgsgivare 

är alltså en person med nära relation som aktivt vårdar eller stödjer en närstående. 
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Närstående 

Studien kommer att använda begreppet närstående gällande den person som tar emot stöd och 

hjälp från en anhörig. 

  

Anhörigstöd 

Med begreppet anhörigstöd avses det stöd som anhöriga får. Anhörigstöd innefattar alltså inte 

det stöd som anhöriga ger sina närstående. 

 

Anhörigvård 

Wallroth (2016) beskriver att vård från anhörig kan ske på olika sätt. Det första berör 

emotionellt stöd vilket handlar om att ge stöd, tröst, lyssna eller ge råd. Emotionellt stöd innebär 

att den anhörige är tillgänglig eller tittar in hos sin närstående bara för att se till att allt är bra. 

Den andra typen kallas direktstöd vilket inkluderar utomhusaktiviteter som att assistera vid 

promenader, hjälpa till i trädgården eller betala räkningar. Även personlig omsorg ingår i 

direktstöd, som exempelvis att hjälpa till att duscha eller förbereda medicin. Det tredje stödet 

handlar om att förmedla med organisationer, exempelvis frivilligorganisationer, myndigheter, 

vårdpersonal eller vårdgivare. Den fjärde typen av stöd handlar om ekonomiskt stöd, vilket 

innebär att den anhörige kan ge pengar till den närstående eller betala för matvaror och tjänster. 

Enligt Wallroth finns det dock också ytterligare en typ av stöd vilket utgörs av att leva 

tillsammans och dela ett hushåll. 
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4. Tolkningsram 

De teoretiska ramverk som ligger till grund för analys av det insamlade datamaterialet är 

Goffmans rollteori, Frasers teori om socialt erkännande samt ur ett socialpolitiskt perspektiv. 

Dessa har valts för att söka förståelse för anhöriga omsorgsgivare och anhörigas situation på 

individ-, grupp- och samhällelig nivå. Vidare har Goffmans rollteori valts för att ges ökad 

förståelse för anhörigskapets känslor och behov på en nivå som direkt påverkar individen. 

Frasers teori om socialt erkännande och socialpolitiken kan bidra med förståelse för gruppens 

roll i samhället.  

4.1. Goffmans rollteori 

Ervin Goffman (1959) var en sociolog som skapade den dramaturgiska sociologin. Bland annat 

skapade han rollteorin som innebär att människan bestäms av den situation och det sociala spel 

som hon är i med andra människor. Han liknar mänsklig interaktion med teater där människor, 

likt en pjäs, väljer hur de ska framställa sig för andra. ”Jaget” kan förklaras som en rollgestalt 

och människans självbild avgörs genom våra handlingar och andra människors reaktioner på 

dessa. Individen formar presentationen av sig själv inom ramen för normer som denne tror 

gäller i olika sammanhang. Den uppfattning som människor får om individen speglar då det 

individen vill om det tolkas på rätt sätt. I vissa sammanhang förväntas individen att bete sig på 

ett visst sätt, enligt Goffman är det då upp till individen att övertyga de andra om den roll som 

försöker antas. Den rollgestaltning som Goffman beskriver handlar om att individen ska 

undvika att visa känslor av skam, maktlöshet och brist på kontroll i den situation som denne 

befinner sig i. 

  

Goffman (1959) beskriver även att det finns en bakre och en främre region för människan. I 

den bakre regionen är människan bekväm och tillåter sig att lämna sin rollgestalt, något som 

förklaras genom att människan inte längre granskas av en publik och inte längre behöver 

skådespela. Utan den kritiskt granskade publiken upplevs den bakre regionen som en kravlös 

arena. När människan träder fram i den främre regionen är det istället som att kliva ut på en 

scen, oavsett om det finns publik eller inte. Scenen sätter gränser för vad och vem som kan 

framställas där, något som också avgörs av stödet från publiken. Detta då Goffman beskriver 

att människan måste få stöd av sin publik för att upprätthålla sin rollgestalt. Enligt denna teori 

har således publiken en central roll, något som innebär att de har en stor makt. 

4.2. Frasers teori om socialt erkännande 

Centralt för teorier om socialt erkännande är individers och gruppers lika värde i samhället. 

Frasers (2003) teori berör främst erkännande och omfördelning, vilket enligt Fraser beskrivs 

som att lyfta gruppers sociala status respektive att samhällets politiska och ekonomiska resurser 

ska omfördelas. Både erkännande och omfördelning är nödvändiga för att utsatta grupper ska 

öka sin sociala status. Just status är ett begrepp som Fraser menar är viktigt för erkännandet ur 

en politisk aspekt angående vilka rättigheter och möjligheter till resurser utifrån ens kön, 

sexualitet, etnicitet eller klass som den utsatta gruppen ges. Fraser bygger det sociala 

erkännandet utifrån att grupper framför sina behov och ställer krav på samhället att bli mer 
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jämlikt. Begreppen erkännande och omfördelning går hand i hand, ofta följs ett erkännande av 

en omfördelning av samhälleliga resurser. För att en grupp ska bli erkänd krävs alltså åtgärder 

i flera nivåer, gruppen behöver bli erkänd både i allmänna sammanhang samt ur en juridisk 

aspekt. Grupper som inte är erkända i samhället betraktas av Fraser som misskända, vilket 

innebär att individer som tillhör gruppen inte synliggörs i formella och informella 

sammanhang. Med formella sammanhang avses exempelvis lagar eller gruppens status i 

samhälleliga institutioner. Informella sammanhang däremot berör gruppens status i 

civilsamhället (Fraser, 2003). 

4.3. Socialpolitik 

Socialpolitiken är det som ligger till grund för och sätter ramarna för utformning av 

välfärdspolitiken och handlar om direkta eller indirekta statliga åtgärder som ska tillförsäkra 

enskilda individer drägliga levnadsförhållanden eller lösa och förebygga sociala problem 

(Nationalencyklopedi, 2018). Enligt Mattsson (2015) bestämmer socialpolitiken det sociala 

arbetets mål, utförande och utformning. Socialpolitiken utgör också de organisatoriska ramarna 

och drar gränser för olika instanser när det kommer till det sociala arbetet. En omfattande 

socialpolitik ökar möjligheten för generella lösningar vilket gör att fler sociala problem kan 

fångas upp. Detta till skillnad mot en mer restriktiv sådan som blir mer individorienterad med 

fokus på marginaliserade grupper. Vidare beskriver Mattsson att en mer begränsad socialpolitik 

inte tar ansvar för sina medborgare på samma sätt som en utvecklad. Om socialpolitiken är 

välutvecklad kan flera sociala problem fångas upp i tid och därmed avlasta socialtjänst.  

  

I Sverige har socialpolitiken utvecklats genom den välfärd som försökts byggas sedan 1900-

talet. Grunden kan delas in i två områden, försörjningsstöden och den sociala 

tjänsteproduktionen. Till försörjningsstöden hör dels socialförsäkringarna som ska hjälpa 

medborgare som lämnar arbetslivet tillfälligt till följd av exempelvis sjukdom eller 

föräldraskap. Utöver socialförsäkringar tillhör också socialbidragen denna del, något som 

syftar till att hjälpa individer i de fall där socialförsäkringarna inte finns tillgängliga eller redan 

är använda. Sociala tjänsteproduktionen är den andra delen i välfärden och innefattar vård, 

omsorg och service, det vill säga barn- och äldreomsorg, sjukvård och arbetsförmedling. På 

senare år har staten inte längre monopol på marknaden och konkurrerar nu med privata, 

kommunala och ideella utförare. Något som har lett till att barn, föräldrar, äldre och anhöriga 

kan välja mellan olika alternativ när det kommer till skola, vård- och omsorgsboenden eller 

behandlingsverksamheter (Mattsson, 2015). 

  

Socialpolitik i andra delar av världen skiljer sig något från den svenska (nordiska) modellen. 

Olofsson (2011) beskriver att USA ligger lågt till skillnad mot Sverige när det handlar om 

sociala utgifter beräknat på procent av BNP. Till de sociala utgifterna hör olika former av 

pension, hälso- och sjukvård, sjukpenning, barn- och familjestöd, arbetsmarknadspolitik, 

bostadsstöd och försörjningsstöd. I USA och Storbritannien sker vissa av dessa insatser med 

hjälp av riktade skatte- eller avgiftssänkningar istället för utgifter, exempelvis för att få ut 

arbetslösa i arbete. Till skillnad mot exempelvis USA har den kommunala sektorn i Sverige 

och övriga nordiska länder en stark position som beställare och producent av tjänster. I norden 
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finansieras också en högre andel välfärdstjänster av kommunerna till skillnad mot USA där ett 

stort ansvar ligger hos familjerna när det kommer till omsorgstjänster. Även i Tyskland vilar 

en stor andel av omsorgstjänsterna på familjen. I Tyskland får anhöriga som vårdar sjuka eller 

närstående med funktionsnedsättning i hemmet en särskild ersättning, något som minskar 

behovet av offentliga omsorgsinsatser. I USA finns inga sjukförsäkringar på statlig nivå 

(Olofsson, 2011). 
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5. Metod 

I denna studie har vi valt att göra en triangulering och använda oss av kvalitativ metod i form 

av integrativ litteraturöversikt kombinerat med semistrukturerade intervjuer. Följande avsnitt 

beskriver studiens metod samt huruvida studien genomförts på ett trovärdigt sätt. 

5.1. Val av metod 

Studiens syfte och frågeställningar bör avgöra valet av vetenskaplig metod. Kvalitativa data 

innebär information i form av ord, detta till skillnad mot kvantitativa data som består av siffror 

(Lindgren, 2014). Denna metod gör det möjligt att söka förståelse genom människans 

synvinkel och dess erfarenheter (Kvale & Brinkman, 2014). Enligt Thyer (2011) lämpar sig 

kvalitativ metod främst för studier med frågeställningar som utgår från ”hur” och ”vad”. Denna 

studies syfte var att söka information om anhörigstöd samt undersöka hur Örebro kommun 

arbetar med anhörigstöd. För att genomföra studien bedöms därmed kvalitativ metod vara mest 

tillämpbar. Vidare kan forskaren med kvalitativ metod fokusera på innebörd och betydelser av 

olika fenomen (Hjerm & Lindgren, 2014). Användandet av olika metoder beskriver Hjerm och 

Lindgren som en triangulering. Genom att använda triangulering ges flera perspektiv på samma 

studieobjekt. På detta sätt kan insamlade data från de olika metoderna relateras till varandra 

och på så vis styrka eller revidera dem. 

5.2. Datainsamlingsmetod 

Två kvalitativa metoder har använts för att samla in studiens empiri. För att besvara studiens 

syfte och frågeställningar har det gjorts en integrativ litteraturöversikt som kompletterats med 

två semistrukturerade intervjuer. 

5.2.1. Integrativ litteraturöversikt 

Den första metoden som använts i denna studie är en litteraturöversikt vilket enligt Booth, 

Sutton och Papaioannou (2016) innebär att inhämta och skapa en översikt av det aktuella 

kunskapsläget. Vid en litteraturöversikt är arbetet inför själva sökningen avgörande för hur god 

sökningen kommer bli. En tydlig definierad undersökningsfråga som går att besvara är att 

föredra vid en litteratursökning. Genom att fundera kring ”vad”, ”vem” och ”hur” gällande sitt 

ämne kan sökningen bli mer konkret. Vidare är det användbart att på förhand välja ut några 

inklusions- och exklusionskriterier. Inklusions- och exklusionskriterier utgör särskilda krav för 

vilka sökträffar som är giltiga att använda i studien och vilka som plockas bort. Det finns olika 

typer av litteraturöversikter och vår studie är en så kallad integrativ sådan. 

  

Inledningsvis ska problemområdet avgränsas så att studien blir genomförbar. En integrativ 

litteraturöversikt använder både kvantitativa och kvalitativa studier i litteraturöversikten för att 

forma en bred bild med olika perspektiv inom ämnet. Nästa steg är att genomföra själva 

sökningen i olika databaser, vilket i en integrativ litteraturöversikt syftar till att göra en så bred 

sökning som möjligt inom studiens ramar. När datainsamlingen är genomförd värderas 

materialet mot inklusions- och exklusionskriterierna. Materialet sammanställs vanligtvis i en 
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tabell eller graf av något slag (se bilaga 1). Nästa steg är att analysera materialet vilket i en 

integrativ litteraturöversikt görs genom att identifiera vissa teman eller mönster (Booth et al., 

2016). 

5.2.2. Litteratursökning 

Artiklarna till denna studie har sökts via databasen Social Services Abstract samt Sociology 

Collection från Örebros universitetsbibliotek. För att nå databaserna valdes först kategorin 

ämnesguide på universitetsbibliotekets hemsida, därefter valdes kategorin socialt arbete och 

databaserna Social Services Abstracts, Sociology Collection och SweMed+. För att begränsa 

antalet sökträffar valdes några inklusionskriterier över vilka vetenskapliga artiklar som ska 

användas i uppsatsen. Kriterierna för att involveras i studien var att artiklarna skulle vara 

publicerade under 2000-talet, skrivna på engelska eller svenska samt vara peer reviewed 

(kollegialt granskade). Sökträffarna presenteras i tabell 1. 

  

För att hitta artiklarna användes en Boolesk söklogik. Genom att använda sig av denna typ av 

sökning kan sökningen specificeras och därmed reducera antalet träffar. Det finns också 

möjlighet att använda sig av olika sökord för att få fler antal träffar. I en Boolesk sökning kan 

OR, AND, stjärna (*) samt parenteser användas för att specificera sökningen (Booth et al., 

2016). Genom att använda AND visas artiklarna med båda orden, med OR visas artiklar med 

båda orden eller ett av dem, berör orden liknande sak kan dessa sättas inom en parantes och 

med stjärna (*) kommer träffar på olika ändelser på ordet. Ett exempel på en av sökningarna 

som gjordes är följande: (family member* OR relative*) AND support care AND (older OR 

elderly). 

  

Vid den första granskningen på rubriknivå valdes 25 artiklar ut och därefter genomfördes en 

till granskning på abstractnivå för att säkerställa att artiklarna motsvarade studiens syfte. De 

sökträffar som inte motsvarade kriterierna för att involveras i studien exkluderades. Några 

exempel på artiklar som exkluderades var de som berörde hur anhöriga vårdar, dubbletter eller 

de som undersökte den närstående. De artiklar som valdes till studien har sammanställts i en 

tabell (se bilaga 1) över referens, urvalsgrupp, land och disciplin, problemformulering, 

datainsamlingsmetod och slutsats. Efter att artiklarna sammanställts i tabellen gjordes 

ytterligare en genomgång av dem inför redovisning under rubriken tidigare forskning. I denna 

genomgång framgick det att några av artiklarna inte uppfyllde inklusionskriterierna och 

artiklarna togs därför bort. Slutligen sammanställdes resultatet från 12 artiklar under avsnittet 

tidigare forskning. Två artiklar som involverades i studien men som inte hittats på systematisk 

väg är studierna av Wallroth (2016) och Sand (2004), som involverades i studien på grunderna 

att vi sedan tidigare hade kännedom om deras specifika forskning. 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Tabell 1. Översikt av integrativ litteraturöversikt  

Sökord 2018-11-11 

(Social 

services 

abstracts) 

2018-11-12 

(Social 

services 

abstracts) 

2018-11-13 

(Social 

services 

abstracts) 

2018-12-03 

(Sociology 

collection) 

2018-12-19 

(SweMed+) 

(Family member* 

OR relative*) 

AND support 

care AND (older 

OR elderly) 

295 - - - - 

(Relative support 

OR family 

support) AND 

(elderly OR older 

people) 

  

 951 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

(Support for 

relatives) AND 

addiction  

  

- 

  

- 

  

57 

  

- 

  

- 

(Family support 

OR relative 

support) AND 

disabled 

  

 

- 

 

258 

 

- 

 

- 

 

- 

(Family OR 

relative) AND 

support AND 

disabled AND 

Sweden 

- - - 26 - 

Family member 

AND sweden 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

150 

5.2.3. Semi-strukturerad intervju 

Intervjuerna som genomfördes var av kvalitativ ansats och utformades semistrukturerat. En 

semistrukturerad intervju genomförs med hjälp av en intervjuguide med olika teman som 

möjliggör friare samtal och följdfrågor (Kvale & Brinkman, 2014). Intervjuguiden utformades 

med stöd i Kvale och Brinkmans tips gällande genomförandet av en intervju, med olika teman 

och förslag på följdfrågor (se bilaga 3). För att intervjupersonerna skulle kunna förbereda sig 

inför intervjun skickades ett informationsbrev ut med information om vilka områden som 

skulle beröras under intervjun.  
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För att hitta intervjupersonerna användes ett strategiskt urval, vilket beskrivs av Halvorsen 

(1992) som en metod där forskaren väljer ut och intervjuar de personer som bäst lämpar sig för 

studien. Urvalet av intervjupersoner gjordes genom Örebro kommuns webbplats för 

anhörigstöd, där kontaktuppgifter till kommunens olika verksamheter fanns. Verksamheterna 

Anhörigcentrum och Öppenvården valdes ut eftersom att de arbetar med anhöriga i de olika 

områdena vi önskade undersöka. Vi skickade en förfrågan till tilltänkta intervjudeltagare via e-

post om de kunde tänka sig delta i vår studie, efter att tre intervjudeltagare lämnat samtycke till 

att delta, skickades ett informationsbrev ut (se bilaga 2). Intervjuerna genomfördes den 5 och 

12 december 2018 utifrån den intervjuguide som utformats (se bilaga 3). Vid den första 

intervjun deltog två intervjupersoner, och vid den andra intervjun deltog en intervjuperson. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand. Det transkriberade materialet 

användes sedan som underlag för analysen. I redovisningen av materialet (avsnitt 6.2.) 

anonymiserades intervjupersonerna genom att vi gav dem könsneutrala namn; Love och 

Charlie från Anhörigcentrum samt Kim från Öppenvården. 

5.3. Analysmetod 

Analys av studiens insamlade material har skett genom två metoder vilka presenteras under 

detta avsnitt.  

5.3.1. Analysmetod litteraturöversikt 

För att analysera litteraturöversikten granskades inledningsvis artiklarna för att förstå innehåll 

och sammanhang. Därefter dokumenteras de i en tabell för att få en översikt av materialet samt 

i syfte att tydliggöra likheter och skillnader (se tabell 2). I det sista steget av analysen 

sammanställdes och redovisades materialet (Friberg, 2017) under avsnittet 6.1. resultat av 

tidigare forskning. 

5.3.2. Analysmetod intervjustudie 

En kvalitativ analysprocess har använts för att bearbeta materialet från intervjuerna. 

Inledningsvis genomfördes en kodning av materialet, vilket innebär att data reduceras och 

materialet blir mer hanterbart (Lindgren, 2014). I detta skede genomförde vi en granskning av 

de transkriberade intervjuerna och markerade intressanta och viktiga delar. När de olika delarna 

valdes ut sökte vi efter svar på våra frågeställningar samt de delar som är relevanta för studien 

i sin helhet. I tematiseringen tas hänsyn till de koder som framkommit ur materialet för att 

presentera data. Lindgren beskriver att vissa kategorier hör samman och vissa är lösa, arbetet 

med att skapa grupper med koder som hör samman handlar om tematisering. De teman som 

framkom i detta stadie var insatser och arbetsmetoder, ”jaget”, tillgänglighet och samverkan, 

något som redovisas under avsnitt 6.2. resultat av intervjustudien. Efter att kodningen och 

tematiseringen gjorts kan slutsatser dras av det insamlade materialet. 

5.4. Validitet och reliabilitet 

Nedan presenteras studiens validitet och reliabilitet avseende litteraturöversikten och 

intervjuerna. 
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5.4.1.Litteraturöversiktens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet används främst i kvantitativa studier men 

går även att tillämpa i en litteraturöversikt. Booth, Sutton och Papaioannou (2016) beskriver 

att validitet berör hur sanningsenlig litteraturöversikten är och om metoden är tillräckligt bra 

för att undersöka det som avses i studien. Reliabilitet innebär att studiens trovärdighet granskas, 

exempelvis genom att repetera studien och undersöka om samma eller liknande resultat nås. 

Begreppet generaliserbarhet används för att bedöma huruvida studiens resultat kan överföras 

till andra kontexter än den där studien genomförts. För att bedöma validiteten, reliabiliteten 

och generaliserbarheten i en litteraturöversikt måste en granskning ske av de artiklar som 

använts. Oavsett om artiklarna som inkluderats i en studie är gjorda efter kvantitativ eller 

kvalitativ ansats ska artiklarna inledningsvis granskas så de motsvarar och är relevanta för det 

ämne som undersöks. Därefter ska artiklarna granskas utefter begreppen validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet för att undersöka huruvida de är goda och användbara gentemot det syfte 

den aktuella studien har (Booth et al.). 

De artiklar som används i denna studie har inledningsvis granskats efter vissa inklusions- och 

exklusionskriterier, se avsnitt 4.2.2. En av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara 

peer reviewed vilket ökar validiteten och reliabiliteten i det som artiklarna påstår. Vidare har 

artiklarna som inte motsvarar studiens syfte valts bort och de som är relevanta för syftet 

kvarstår. Något som minskar validiteten och reliabiliteten är den svenska forskningen som inte 

har hittats på samma sätt där vi istället har använt artiklar skrivna av forskare som vi hade 

kännedom om utifrån tidigare studier. Avseende studiens generaliserbarhet kan resultaten från 

litteraturöversikten tillämpas i andra kontexter eftersom den bygger på forskning från olika 

delar av världen. Bland annat beskrivs vilka behov anhöriga har i de olika grupperna samt vilket 

stöd som har positiva effekter, något som går att använda i andra sammanhang. Beroende på 

var studierna som presenteras i resultatet är genomförda kan de generaliseras till kontexter med 

liknande välfärdssystem och social hjälpapparat. Däremot kan resultatet från en studie 

genomförd i USA inte generaliseras med total säkerhet till en svensk kontext då 

välfärdssystemen ser annorlunda ut. 

5.4.2. Intervjuernas tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

Enligt Bryman (2011) används begreppet tillförlitlighet i kvalitativ forskning för att värdera 

huruvida studien är genomförd i enlighet med riktlinjer gällande hur forskning ska bedrivas. 

En central del av tillförlitlighet är att arbetsprocessen ska förklaras utförligt så andra kan förstå 

tillvägagångssättet och upprepa studien. Tillförlitligheten ökar om studien visar att det inte 

finns några inslag av personliga värderingar i tolkning av materialet. Vidare beskriver Bryman 

att tillförlitligheten ökar om studiens resultat kan överföras till andra kontexter, något som 

generellt sett anses vara svårt i kvalitativ forskning. Ytterligare ett begrepp som kan bidra till 

studiens värde är trovärdighet. Begreppet trovärdighet förklaras av Lindgren (2014) som ett 

sätt att värdera om forskningen bidragit till ökad förståelse för området. Trovärdigheten ökar 

om studien genomförts på ett systematiskt sätt samt om empirin är tillräckligt omfattande. 

Trovärdighet utgörs enligt Svensson och Ahrne (2011) av ett krav på att studien ska kunna 

diskuteras och kritiseras, det är därmed lämpligt att tydligt visa arbetsprocessen samt varför 
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forskaren valt just de metoder som valts. Vidare menar Svensson och Ahrne att trovärdigheten 

ökar om forskningen genomförs via olika metoder, exempelvis olika sätt att inhämta data eller 

använda olika teorier. Genom att visa att olika metoder kan nå liknande resultat blir forskningen 

mer trovärdig. 

 

I den aktuella studien har arbetsprocessen och metoden beskrivits och det är enkelt att följa hur 

studien har bedrivits. Vidare är studien genomförd i enlighet med de riktlinjer som finns för 

denna typ av undersökning samt att intervjuerna och litteraturöversikten har genomförts med 

stöd i metodlitteratur (Kvale & Brinkmann, 2014; Booth et al. 2016). Tillsammans med detta 

samt det etiska avsnittet avseende vetenskapsrådets (2017) riktlinjer och författarnas 

reflektioner över sin egen inverkan ökar tillförlitligheten på studien. Trots att studien har viss 

tillförlitlighet har den svårt att bli överförd till andra kontexter utanför Örebro kommun. 

Intervjudeltagarna ger en bild av hur Örebro kommun arbetar med anhörigstöd, men resultatet 

går inte att överföra på andra kommuner eftersom kommunernas arbete kan skiljas åt. Studiens 

trovärdighet ökar däremot genom att arbetsprocessen och metoden varit systematisk, samt att 

empirin från Anhörigcentrum och Öppenvården ger en bild av kommunens arbete med 

anhöriga. Vi har även kritiskt granskat och kritiskt diskuterat metodval och etiska aspekter 

vilket ökar studiens trovärdighet. Studiens trovärdighet ökar även genom att vi kombinerat 

litteraturöversikten med semi-strukturerade intervjuer för en bredare bild av fenomenet 

anhörigstöd. Med ytterligare intervjupersoner och med fler studier skulle studiens trovärdighet 

eventuellt kunna öka. 

5.5. Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) har tagit fram några riktlinjer gällande etiskt förhållningssätt i 

arbetsprocessen. Ett etiskt förhållningssätt innebär att forskningen bedrivs sanningsenligt och 

med kritisk självgranskning från forskaren. Vidare ska forskaren redovisa sitt tillvägagångssätt 

och resultat öppet samt redogöra för sitt eget intresse för studien. Forskaren ska inte heller stjäla 

eller felaktigt presentera andras resultat. Vetenskapsrådet lyfter även vikten av att deltagare i 

studien ska ges fullständig information om forskningen och om vad deras deltagande innebär. 

De uppgifter som deltagare i studien lämnar ska även behandlas konfidentiellt och inte kunna 

nås av obehöriga. Ingen ska delta mot sin vilja i en forskning utan allt ska ske på frivillig grund. 

Denna studie har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer gällande samtycke då ingen 

av deltagarna medverkar mot sin vilja. Vidare har deltagarna informerats att de har rätt att 

återkalla sin medverkan när som helst. Avseende konfidentialitet har intervjudeltagarna 

informerats om att deltagandet är anonymt, intervjudeltagarna har även informerats om 

studiens syfte. 

 

Gällande litteraturöversikten är det viktigt att samtliga artiklar och resultat redovisas, det vill 

säga att inte enbart de resultat som överensstämmer med forskarens hypotes. Vidare bör 

artiklarna vara etiskt granskade (Booth et al., 2016). Den etiska hållningen i vår 

litteraturöversikt har inneburit att artiklarna varit peer reviewed samt att artiklarna ska 

representera olika delar och välfärdssystem i världen. Vidare har vi presenterat resultat som 

inte överensstämmer med den förförståelse vi hade om ämnet sedan tidigare. Samtliga artiklar 
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som inkluderades i studien har redovisats. Däremot är det inte säkerställt att de artiklar som 

inkluderats i studien har använt ett etiskt förhållningssätt, vilket medför att även vår studie har 

minskat etiskt förhållningssätt. Med hänsyn till den tidsram som vår studie är genomförd inom 

har det inte förekommit en utförlig etisk granskning av artiklarna som inkluderats. 

 5.5.1. Författarnas förförståelse 

Att vara medveten om sin egen förförståelse är viktigt för att förstå hur denna kan ha påverkat 

arbetet, det är svårt att vara helt neutral i en undersökning (Røkenes, 2007). Författarna har en 

egen bakgrund av att vara anhörig till någon inom de områden som undersöks i studien. 

Författarnas egen erfarenhet kan bidra med både för- och nackdelar i studien. Det finns en 

förståelse för anhörigas situation vilket kan ha en positiv etisk aspekt då ämnet berörs mer 

försiktigt. Dock kan erfarenheterna påverka studiens perspektiv och tolkning negativt på så vis 

att det kan vara svårt att förbise de känslomässiga inslagen. Denna reflektion gällande 

förförståelsens påverkan som skett under arbetsprocessen medför att det finns en medvetenhet 

kring förförståelsens påverkan på studien. Med grund i detta har det varit viktigt att presentera 

och tolka studiens resultat sanningsenligt och i sin helhet. 
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6. Resultat 

Nedan följer en presentation av de resultat som framkommit från litteraturöversikten samt de 

semistrukturerade intervjuerna. Resultaten är presenterade utefter de teman som framkom vid 

den kvalitativa analysen av intervjumaterialet. Som nämnt tidigare kommer intervjupersonerna 

att benämnas som Love, Charlie och Kim. 

6.1. Resultat av integrativ litteraturöversikt   

Nedan presenteras forskning gällande vem som är anhörig, vad som är anhörigvård samt hur 

en anhörig som ger stöd eller vård mår. Vidare presenterar avsnittet resultat några olika typer 

av anhörigstöd. 

6.1.1. Anhörigskapet 

Trots att Sverige har en välutvecklad äldreomsorg utförs den största delen av omsorgsarbetet 

av en familjemedlem. Sverige har ingen lagstiftning gällande att vuxna barn ska ansvara för 

sina äldre föräldrar. Den äldreomsorg som finns i Sverige verkar som en resurs för både äldre 

och deras familjer, något som underlättar för anhöriga som förvärvsarbetar men stödjer en 

närstående vid sidan av. Minskade välfärdsinsatser för äldre ökar pressen på anhöriga att bli 

omsorgsgivare till närstående (Wallroth, 2016). Även en studie (Earle & Heymann, 2011) från 

USA visade att majoriteten förvärvsarbetande amerikaner ger omsorg till en närstående. Av de 

som deltog i studien vårdade över hälften en äldre närstående, en vuxen närstående med 

funktionsnedsättning eller barn med fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning. Vidare visade 

resultaten från Earle och Heymann att främst kvinnor var anhöriga omsorgsgivare till en 

närstående. Att vårda och ge omsorg till en äldre närstående är något som ökar i många delar i 

världen, främst på grund utav åldrande befolkning och att fler vill leva och vårdas i sitt hem. 

  

I en studie som genomfördes i Kanada visade resultatet att äldre behövde hjälp gällande sin 

personliga omvårdnad, mathållning och hushållssysslor (Sims-Gould & Martin-Matthews, 

2010). Äldres omsorgsbehov enligt Sims-Gould och Martin-Matthews liknar de behov som ett 

barn med funktionsnedsättning har enligt Earle och Heymanns (2011) resultat. Förutom att ge 

stöd med personlig omsorg och mathållning vid vård av barn med en funktionsnedsättning, 

behöver de anhöriga omsorgsgivarna hantera avancerad medicinsk utrustning vilket kräver 

kunskap och noggrannhet. Vidare kräver omsorgsarbetet att den anhörige omsorgsgivaren 

planerar och samordnar insatser för att få en fungerande vardag (Earle & Heymann, 2011). 

Planering och samordning återkommer i en svensk studie (se Olsson & Pettersson, 2012) 

gällande föräldrars erfarenheter av ett barn med intellektuell funktionsnedsättning. Rollen som 

anhörig omsorgsgivare krävde aktiv kontakt med olika formella organisationer, bland annat 

habiliteringscenter, kommunens verksamheter, myndigheter samt barnets skola. Olsson och 

Pettersson visade att föräldrarna upplevde att de själva var ansvariga för att samordna kontakten 

mellan de olika instanserna vilket ansågs som tidskrävande, något som även Grossman och 

Magaña (2016) uppmärksammat. Det kan vara svårt för vissa familjer att hantera denna roll, 

samt ta del av samhällets stödinsatser på grund av språkbarriärer och svåra 

ansökningsprocesser. Liknande resultat fanns även i en studie gjord av Szebehely et al. (2014) 
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där anhöriga omsorgsgivare till äldre ansvarade över kontakter med myndigheter, vilket 

påverkade deras förvärvsarbete. 

6.1.2. Anhörigas behov av stöd 

Tetreault, Blais-Michaud, Marier Deschenes, Beaupre, och Gascon, (2014) har i en 

kanadensisk studie studerat anhörigas behov av stöd. Deras forskning visar att stress hos en 

anhörig omsorgsgivare till ett barn med funktionsnedsättning kan vara relaterad till barnets 

mående, ekonomiska resurser, ansvarsområden och socialt stöd. Deltagarna hade ett stort 

behov av stöd och över hälften upplevde att stödet de hade inte var tillräckligt. Det är av stor 

vikt att stödinsatserna är effektiva och tillgängliga för de med behov. Olsson och Pettersson 

(2012) har genomfört en svensk studie där resultaten visar att flera deltagare upplevde 

informellt stöd som betydelsefullt. Det var viktigt att träffa andra föräldrar i liknande situation 

och med liknande erfarenheter för att få emotionellt stöd. För att få formell hjälp av 

myndigheter hade flera föräldrar till barn med funktionsnedsättning fått kämpa och använda 

juridisk hjälp för att kunna motivera varför de ska beviljas insatser. Vidare framkommer det i 

studien (Olsson & Pettersson, 2012) att det var viktigt för de anhöriga att få kunskap om sina 

rättigheter enligt LSS. I flera fall upplevde föräldrarna att deras hälsa förbättrades om de fick 

gott stöd av de formella stöden som finns. 

  

De stöd och behov som Tetreault et al. (2014) identifierat i sin forskning kan delas in i nio olika 

former. Föräldrarna upplevde att de behövde information om barnets funktionsnedsättning och 

vilket stöd som finns att få, samt kunna söka bistånd från formella stödsystem. Familjerna 

behövde även ekonomiskt stöd och kunskap gällande hur de ska kunna stödja sitt barn med 

funktionsnedsättning. Vidare fanns det behov av psykosocialt stöd med syfte att minska 

spänningar i familjen och kunna anpassa familjen efter barnets funktionsnedsättning. Stödet 

kunde även behövas i vardags- och fritidsaktiviteter och transportmöjligheter för familjerna. 

  

Som en del av stödet till föräldrar med barn med funktionsnedsättning beskriver Tetreault et 

al. (2014) att korta pauser är effektivt för återhämtning och välmående om pauser sker 

regelbundet och i god tid. Pauserna innebär att omsorgen av barnen kan bli mer effektiv. Stöd 

i form av avlastning möjliggör att mödrarna kan arbeta vilket gynnar deras välmående och 

familjens ekonomiska situation. Det informativa stödet är viktigt men måste presenteras på rätt 

sätt för att det ska gynna välmående hos föräldrarna då många föräldrar upplevde att 

informationen presenteras negativt. Vidare beskriver Tetreault et al. att stödgrupper stärker 

föräldrarna på så vis att de får ökad känsla av empowerment, större socialt nätverk och ökad 

förståelse för sitt barns funktionsnedsättning. Dessa resultat liknar de som Huus, Olsson, 

Elgmark Andersson, Granlund och Augustinea (2017) presenterat i en svensk studie gällande 

föräldrar till barn med intellektuell funktionsnedsättning. Majoriteten deltagare eftersökte 

informativt stöd och möjligheten att vara för sig själv. Det var även viktigt att träffa andra med 

liknande erfarenheter. De flesta föräldrarna i studien hade stöd från omgivningen och 

samhället, men upplevde att de stöd som fanns inte överensstämde med deras barns behov 

(Huus et al., 2017). 

  



19 

 

Grossman och Magaña (2016) har i en studie från USA identifierat organisationer som stödjer 

anhöriga omsorgsgivare till personer som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning. En av 

dessa är förvaltningen för samhällsliv (The administration on community living, ACL) vilka 

tillhandhåller ett nationellt program för att stödja anhöriga omsorgsgivare och erbjuda 

familjerna olika typer av aktiviteter grundade i de behov familjen har just då. Ett exempel som 

Grossman och Magaña lyfter är att när barn som har en funktionsnedsättning är i skolålder kan 

familjens behov främst bestå av informationsstöd och rådgivning. Även för anhöriga 

omsorgsgivare till personer med beroendeproblematik finns det stödprogram. 

  

Selbekk, Sagvaag och Fauske (2015) har i en norsk studie undersökt två modeller i syfte att 

utveckla stöd för anhöriga omsorgsgivare till personer med beroendeproblem. I studien 

beskrivs en växande oro hos allmänheten gällande de konsekvenser av beroendeproblematik 

som drabbar både den enskilde och dennes anhöriga. Modellerna som undersöktes var stress-

strain-coping (SSCS) och social-ecological metod (SE). Modellen SSCS fokuserar på 

interventioner på psykologisk nivå medan SE modellen fokuserar på relationer och system i en 

social nivå. SE metoden undersöker även hur relationen till beroendet blir den främsta 

relationen, på bekostnad av personens andra relationer. SSCS modellen arbetar med att 

återställa maktbalansen i relationen mellan anhörig och närstående för att anhöriga ska bli 

delaktiga i behandlingen för deras närstående. Vidare arbetar SSCS modellen med att 

synliggöra anhörigas situation och att även de ska få stöd samt bli erkända av det offentliga 

hjälpsystemet. Båda modellerna har visat sig vara goda i arbetet med att stödja anhöriga. SSCS 

modellen utgår från möten med anhöriga individuellt eller i grupp, vilket skiljer sig från SE 

modellen som förespråkar nätverksmöten (Selbekk et al., 2015). 

6.1.3.Anhörigrollens påverkan på arbets- och privatlivet 

Anhörigrollen har en påverkan på den anhörige omsorgsgivarens hälsa och privatliv. I 

Szebehely et al. (2014) studie visade resultatet att en tredjedel av de kvinnor som deltog hade 

svårt att fokusera på sitt arbete till följd av att de är anhöriga omsorgsgivare till en närstående 

äldre. Omsorgsarbetet till en närstående äldre kan leda till att det är svårt att hålla sina 

arbetstider och mellan 15-19 % av deltagarna i studien hade tackat nej till övertid och missat 

tjänsteresor. Vidare var en vanlig konsekvens att minska i arbetstid eller gå i tidig pension, det 

förekom oftare hos kvinnor än män. Anhörigrollen hade med andra ord en direkt påverkan både 

socialt och ekonomiskt för den anhörige omsorgsgivaren och det fanns ökad risk för lägre 

pension i framtiden (Szebehely et al., 2014). För att orka vara en anhörig omsorgsgivare lyfter 

Sand (2004) att ekonomisk ersättning, uppskattning och en god relation till den närstående är 

viktiga delar. Det har även framkommit att kombination av formell och informell vård minskar 

den anhörige omsorgsgivarens oro och stress. I en del kommuner i Sverige finns det kostnadsfri 

avlösarservice som kan vara upp till 12 timmar i månaden, medan samma stödinsats i andra 

kommuner utgår under ordinarie omsorgstaxa för hemtjänstinsatser (Sand, 2004). 

  

Anhörigrollens påverkan på arbetslivet återfinns i Tetreaults et al. (2014) resultat som visar att 

mödrar till barn med funktionsnedsättning stannar hemma från arbetet för de inte får tillräckligt 

med socialt stöd för barnets omsorg. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning tackar också 
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nej till jobbmöjligheter och behöver gå ned i arbetstid. Familjerna lever därmed under 

ekonomiskt pressade förhållanden dels för att deras inkomst påverkas, men även för att barn 

med funktionsnedsättning innebär högre ekonomiska utgifter (Tetreault et al., 2014). Vidare 

visade Huus et.al. (2017) i en svensk studie att föräldrar med anställning och utbildning hade 

mindre ekonomiska behov och mindre behov av stöd i övrigt. Det fanns även skillnad i 

föräldrarnas upplevelse beroende på vilken diagnos barnet hade, och i familjer där barnet hade 

flera funktionsnedsättningar var behoven större än för de familjer där barnen hade en diagnos. 

Grossman och Magaña (2016) däremot visade det motsatta, deras studie visade att föräldrar 

som är höginkomsttagare använde stödinsatser i större utsträckning än låginkomsttagare. Det 

förekommer dock inte enbart negativa effekter av att vara anhörig omsorgsgivare, resultaten 

från Earle och Heymann (2011) visade att familjer med barn som har funktionsnedsättning i 

flera fall får möjlighet att utvecklas och upplever känslor av självuppfyllelse. 

Familjemedlemmarna får genom omsorgsarbetet möjlighet att lära sig nya saker och ta hjälp 

av socialt stöd, vilket kan utnyttjas positivt i deras arbetsliv.  

6.1.4. Hälsoproblem för anhöriga omsorgsgivare 

Det omsorgsarbete som anhöriga utför har en stark inverkan på deras hälsa och det finns ett 

genomgående tema att kvinnor i högre utsträckning påverkas negativt än män (Sand, 2004; 

Melberg et al., 2011). Sand menar att stödja och ge omsorg till en närstående är något som ofta 

ses som en självklarhet och följt av pliktkänslor. Resultaten från Earle och Heymann (2011) 

visade att anhöriga omsorgsgivare till barn med funktionsnedsättning, som förvärvsarbetade 

drabbades av psykisk ohälsa  genom ökad stress, ångest och depressiva symptom. Vidare 

påverkades den fysiska hälsan negativt beroende på om förvärvsarbetet var fysiskt krävande 

kombinerat med krävande omsorg för barnet. Jämfört med föräldrar till barn utan 

funktionsnedsättning förekommer det i större utsträckning fysiska problem med ryggen eller 

huvudvärk med migrän inom denna föräldragrupp. Vidare hade de också lägre livskvalitet 

överlag som påverkades av brist på sömn, aktiviteter och generellt mindre positiva känslor 

jämfört med föräldrar till barn utan funktionsnedsättning. I de fall där arbetsgivaren var 

stöttande eller det fanns möjlighet till betald ledighet påverkades den psykiska och fysiska 

hälsan positivt. Earle och Heymann beskriver att hälsoproblemen både drabbar män och 

kvinnor, men att sambandet mellan kvinnors hälsa och omsorgsarbetet är högre. Även anhöriga 

omsorgsgivare till äldre är generellt sätt mer utsatta för fysiska och psykiska hälsoproblem än 

personer som inte vårdar en närstående, exempelvis genom depressiva symtom och ökad risk 

för hjärt- och kärlsjukdomar. En förklaring är att anhöriga omsorgsgivare tenderar att inte ta 

hand om sig själva i samma utsträckning som andra, exempelvis genom att inte träna eller gå 

på förebyggande läkarundersökning (Earle och Heymann, 2011). 

  

Konsekvenserna för anhöriga till personer med beroendeproblematik skiljer sig något från 

övriga anhöriggrupper. Melberg et al. (2011) har i en studie från Sverige, Norge och Danmark 

studerat anhöriga till personer med substansberoende. Studien visade att det förekommer 

rädslor hos anhöriga att bli utsatt för våld av sin närstående och att det endast var 10% som 

sökt professionell hjälp på grund utav relationen till den närstående. Psykisk ohälsa återfinns 

även hos anhöriga omsorgsgivare till kvinnor med missbruk och psykiatrisk störning visar en 
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studie (Brown, Biegel & Tracy, 2011) från USA. De upplevde känslor av oro, stigmatisering, 

missnöje och att omsorgsarbetet hade en negativ inverkan på familjerelationerna. Vidare visade 

även denna typ av anhöriga omsorgsgivare flera depressiva symptom och omsorgsarbetet 

ökade risken att dö i förtid. Brown et al. menar att konsekvenserna för anhöriga till personer 

med beroendeproblematik kombinerad med psykiatrisk störning kan bli värre jämfört med om 

den närstående enbart har beroendeproblematik eller psykiatrisk störning. Hälften av 

deltagarna skulle troligtvis inte be om hjälp i sin situation. Faktorer som påverkade 

sannolikheten att be om hjälp var hälsan och relationen mellan den anhörige omsorgsgivaren 

och den närstående samt vilket socialt stöd som familjen hade. Även i en kanadensisk studie 

(Slaunwhite, Ronis, Sun & Peters, 2017) fanns förväntningar i samhället att anhöriga ska stödja 

och vårda sina närstående som har ett missbruk och/eller psykiatrisk sjukdom. Det föranledde 

ökade stressnivåer hos den anhörige omsorgsgivaren och familjen i helhet. Förutom 

betungande känslor besvärades de av stigmatisering, sorg och humörsvängningar. Vidare 

påverkade hälsan hos den anhörige omsorggivaren kvaliteten på stödet de gav sin närstående 

(Slaunwhite et al., 2017; Brown et al., 2011) 

  

Resultaten från Slaunwhite et al. (2017) visade även att yngre kvinnor i större utsträckning blev 

anhöriga omsorgsgivare till personer som har missbruk och/eller psykiatrisk sjukdom. 

Anhöriga till denna målgrupp har högre nivåer av stress och upplever att anhörigrollen har 

större negativ inverkan på deras hälsa än andra grupper av anhöriga. De största stressfaktorerna 

var svårigheter att hantera sina egna emotioner samt sköta relationen mellan offentliga 

hjälpsystemet och personen de stödjer. Vidare var relationen till personen de stödjer och dennes 

humör en stark stressfaktor, något som även bekräftas av Melberg et al. (2011) som menar att 

ju närmre relation den anhörige och närstående har, desto mer påverkas den anhörige av den 

närståendes beroende. Slaunwhite et al. beskriver att anhörigvårdare till personer med missbruk 

och/eller psykiatrisk sjukdom i förhållande till andra grupper av anhörigvårdare i större 

utsträckning upplever trötthet, oro eller ångest, ensamhet, vrede, sömnsvårigheter samt 

minskad aptit. Vidare upplevde denna typ av anhöriga att de hade tydliga strategier för att 

hantera sin situation, bland annat genom professionellt samtalsstöd och receptbelagda 

mediciner. Sammantaget visade resultaten från Slaunwhite et al. att anhöriga omsorgsgivare 

till personer med missbruk och/eller psykiatrisk sjukdom uppvisade liknande känslor som 

andra grupper av anhörigvårdare men i större utsträckning. Det fanns även större behov av 

emotionellt och professionellt stöd än i andra grupper av anhörigvårdare.  

6.2. Resultat av intervjustudien 

Enligt resultatet från litteraturöversikten framkommer några stödinsatser som är av vikt. Vi har 

därför gjort en textanalys för att avgöra vilka stödinsatser som förekommer vid 

Anhörigcentrum och Öppenvården i Örebro kommun samt vilka behov som de anhöriga har. 

6.2.1. ”Jaget” 

Anhöriga omsorgsgivare som har kontakt med Anhörigcentrum är någon som själv definierar 

sig som anhörig och därmed har en nära relation till någon som är äldre, har en 

funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Den anhörige ska vara över 18 år och i huvudsak 
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bo i Örebro kommun. Även Öppenvården har Örebro kommun som upptagningsområde och 

de anhöriga som kommer dit är oftast en förälder till vuxna barn eller lever i partnerskap med 

den enskilde. De båda verksamheterna fokuserar på ”jaget” och att den anhörige 

omsorgsgivaren ska stå i centrum. Anhörigstödet ska med andra ord utgå från den anhöriges 

behov och ske på dennes villkor. En skillnad gällande vad de anhöriga ger för stöd är att 

Öppenvården kan använda begreppet medberoende för att beskriva hur lätt det är för den 

anhörige att ställa upp på allt som den närstående vill; betala skulder, ger bort pengar, hämtar 

och lämnar vid behov och finns där för den närstående så fort någonting sker.  

 

Det är inte så konstigt, det är ju den närmaste man har […] Men risken är ju att man blir lite uppäten 

i systemet som anhörig, man tappar fokus på det man håller på med, och sig själv då. (Kim) 

 

Det förekommer i båda verksamheterna att den anhörige känner sig bortglömd och osynlig 

bredvid sin närstående, då fokus ofta ligger på den närståendes mående, därmed finns ett behov 

att bli sedd och förstådd. Behoven hos de anhöriga liknar varandra oavsett om de går till 

Anhörigcentrum eller Öppenvården. Charlie och Love beskriver att behoven är väldigt 

individuella och att personerna de möter kan befinna sig i olika stadier. Några anhöriga kan 

vara i en krissituation medan andra har gett omsorg under en längre period men nu nått punkten 

”där det tar stopp någonstans” (Love).  

 

[…] nu är det faktiskt nära att jag inte riktigt orkar med. Men man måste ju orka. För vem ska annars 

ta hand om min närstående, om inte jag? (Love) 

 

På Anhörigcentrum består behoven ofta av att bli avlastade sina omsorgsuppgifter eller delta i 

sociala sammanhang utan sin närstående, vila och ta del av friskvård eller träffa andra som delar 

liknande erfarenhet. Även på Öppenvården ger de anhöriga uttryck för ett behov att möta andra 

med liknande erfarenhet. Ytterligare ett gemensamt inslag för Öppenvården och 

Anhörigcentrum är att de anhöriga omsorgsgivarna behöver konkreta råd och vägledning i sin 

situation. De söker bland annat kunskap gällande demenssjukdom, hur vårdkedjan fungerar 

samt hur de ska bemöta sin närstående i olika situationer. På Öppenvården däremot är det 

kunskap om “beroendehjärnan” och på vilka sätt missbruket styr den närståendes beteende som 

efterfrågas.  

6.2.2. Insatser och arbetsmetoder 

Den främsta insatsen som Anhörigcentrum och Öppenvården erbjöd de anhöriga var stödjande 

samtal av olika slag. Båda verksamheterna erbjöd enskilda samtal samt samtal i grupp. 

Öppenvården har inga specifika grupper för vilken relation den anhörige och enskilde har, utan 

gemensamt för deltagarna är ett behov av stöd i sin anhörigroll. På Anhörigcentrum däremot 

har de mer indelade grupper, exempelvis specifika grupper för anhöriga till någon med demens 

eller psykisk ohälsa. Det fanns även grupper för de som förvärvsarbetar och inte kan komma 

dagtid. Hur själva samtalen ska bedrivas finns det inga tydliga riktlinjer om, hos 

Anhörigcentrum grundas samtalen inte på något specifik metod utan varje anhörigkonsulent 

formar arbetet efter sina egna yrkeserfarenheter. Öppenvårdens samtalsstöd däremot tar 
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inspiration från CRAFT (Community Reinforcement And Family Training) som är en metod 

riktad mot anhöriga.  

 

Jag har fastnat för hennes (ce. Carina Bång) modell och det här med CRAFT. Att det är […] en 

tillåtande modell på så vis att den anhörige även kan få vara med i det här med att få hjälpa till. För 

att det här som man säger medberoendet och att man på nått vis ibland bara lägger skulden på den 

anhörige […] den här tycker jag är mer möjlig i att man som anhörig får vara med i, som hon skriver, 

den anhörige är den som står personen närmast, den som missbrukar, som har kanske mest kunskap 

(Kim) 

 

Anhörigcentrum har i övrigt riktlinjer som formar verksamheten, medan Öppenvården har i 

uppdrag att vara anhöriga behjälpliga, men inte på vilket sätt. Förutom samtalsstöd erbjuder 

Anhörigcentrum friskvårdsaktiviteter, utflykter och biljetter till konserter och teater. 

Friskvårdsaktiviteterna är ”ett sätt för anhöriga att fylla på, komma loss från sin hemsituation, 

eller så, att bara få komma ifrån och tänka på något annat” (Charlie). På anhörigcentrum finns 

även ett ”Må-Bra-rum” med möjlighet till avkoppling via massage eller värmesäng. 

Friskvårdsaktiviteterna på Anhörigcentrum finns även tillgängliga för Öppenvården, men Kim 

berättar att de ”inte är så bra” på att utnyttja den insatsen. Anhörigcentrum ger även utbildning 

om demenssjukdomar och har tillgång till en jurist för de anhöriga att nyttja.  

 

Det är inte så enkelt när ens närstående drabbas av nån slags ohälsa eller sjukdom, allt har fungerat 

förut, papper, ekonomi, och så kanske helt plötsligt […] så står man själv i juridiska frågor (Love) 

 

Ytterligare en stödinsats som Anhörigcentrum kan erbjuda och som skiljer sig från 

Öppenvården är avlastning för den anhörige. Avlastningen går att ge antingen via ett gästrum 

på ett vård- och omsorgsboende där den närstående får bo ett par dagar eller via avlösning i 

hemmet för att den anhörige ska kunna göra saker på egen hand. Gemensamt för Öppenvården 

och Anhörigcentrum är att de övervägande fått positiv respons på verksamheten de bedriver. 

Anhöriga omsorgsgivare beskriver stödinsatserna och verksamheten på Anhörigcentrum som 

“mitt andra hem [...], min fristad” (Charlie). 

6.2.3. Samverkan och tillgänglighet 

Både Anhörigcentrum och Öppenvården samverkar med varandra och med ideella föreningar. 

Som nämnts tidigare har Öppenvården möjlighet att utnyttja Anhörigcentrums 

friskvårdsaktiviteter och lokaler. Vidare berättar Kim att de samverkar med Beroendecentrum 

gällande neuropsykiatrisk problematik i samband med missbruk eftersom de ansvarar för att 

göra dessa utredningar. De flesta som söker sig till Anhörigcentrum eller Öppenvården gör det 

på liknande sätt, oftast via telefon, e-post eller kommunens webbsida. Öppenvården kommer 

även i kontakt med anhöriga omsorgsgivare genom de personer med beroendeproblematik som 

förekommer i deras verksamhet. Vidare marknadsför verksamheterna sig på socialkontoret, 

vårdcentraler eller sociala medier. Anhöriga omsorgsgivare kan även komma i kontakt med 

Anhörigcentrum genom rekommendation av andra i kommunen, exempelvis arbetsterapeut 

eller boendestödjare. Anhörigcentrum är även ute och föreläser för att lyfta ett 

anhörigperspektiv. Samtliga intervjupersoner upplever att marknadsföringen och 

tillgängligheten är ett område att utveckla så verksamheten kan nå ut till fler. 
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Tabell 2. Anhörigstöd i Örebro kommun 

Anhörigstöd enligt forskning Anhörigcentrum Öppenvården 

Samtalsstöd enskilt Ja Ja 

Samtalsstöd grupp Ja Ja 

Informativt stöd Ja Ja 

Juridiskt stöd Ja Nej 

Ekonomiskt stöd Nej Nej 

Utbildningsstöd Ja Ja 

Psykosocialt stöd Nej Nej 

Stöd vid sociala- och 

vardagsaktiviteter 

Nej Nej 

Avlastning och avlösning Ja Nej 

Egna aktiviteter Ja Ja (via 

Anhörigcentrum) 

 

Tabell 2 visar en sammanställning över vilka stödinsatser som tidigare forskning har visat vara 

effektiva och om de erbjuds inom verksamheterna Anhörigcentrum och Öppenvården i Örebro 

kommun. 
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7. Analys 

I nedanstående avsnitt kommer analys av insamlade data att presenteras. Till en början 

redovisas en sammanfattande analys av resultatet från litteraturöversikten och intervjuerna. 

Därefter redovisas en analys av resultatet med det teoretiska ramverket som tidigare 

presenterats, det vill säga utifrån Goffman, Fraser och socialpolitik. Analysen är indelad i 

individ-, grupp- och samhällsnivå.  

7.1. Sammanfattande analys 

Som ovant nämnt visar tidigare forskning att anhöriga har behov av formellt och informellt 

stöd (se Tetreault et al., 2014; Olsson & Pettersson, 2012; Huus et al., 2017; Selbekk et al., 

2015; Grossman & Magaña, 2016). Oavsett vem man är anhörig till finns ett gemensamt behov 

att träffa och prata med andra i liknande situationer, något som även framkommer från 

intervjuerna med Anhörigcentrum och Öppenvården. Behovet att träffa andra i liknande 

situation kan förklara varför kommunens anhöriggrupper är flera till antalet och populära. 

Resultaten från tidigare forskning och intervjuerna visar att det finns ett stort behov av 

samtalsstöd (se Tetreault et al., 2014; Olsson & Pettersson 2012; Huus et al., 2017) vilket kan 

förklara varför det är den största stödinsats som erbjuds inom Örebro kommun. I den tidigare 

forskningen framgår att anhöriga omsorgsgivare behöver information kring vilka rättigheter till 

stöd de har samt vad för stöd som finns. Till anhöriga med närstående som var äldre eller hade 

en funktionsnedsättning fanns behov av mer praktiskt stöd gällande medicinsk utrustning och 

vård. Med andra ord är det en viktig socialpolitisk åtgärd att resurser avsätts för att ge anhöriga 

det stöd som de behöver. Örebro kommuns verksamheter erbjöd kurser bland annat i 

demenssjukdomar om “beroendehjärnan”, det fanns kunskapsbehov hos anhöriga oavsett vilket 

behov den närstående har. Vilka behov som de anhöriga har liknar varandra oavsett om den 

närstående är äldre, har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa, eller har någon form av 

beroendeproblematik. Detta är något som kan förklara varför Öppenvården enbart har en 

anhöriggrupp oavsett vilken typ av beroendeproblematik den närstående har i sin verksamhet.  

 

Det framgår i den tidigare forskningen att anhöriga har behov av avlastning, både korta stunder 

och mer frekvent. I intervjun med Anhörigcentrum framgår det att de har olika typer av 

avlastningstjänster som främst riktar sig till äldre personer, dels i form av gästrum på ett vård- 

och omsorgsboende, dels i form av avlösning för att uträtta ärenden eller gå på anhöriggrupp. 

Det framgår också av intervjun att dessa stödinsatser inte konkurrerar med hemtjänstens 

avlösning eller med växelvård utan ska ses som en början till att ta emot hjälp. I intervjun med 

Anhörigcentrum framkommer det att de har en del friskvårdsaktiviteter som kan nyttjas av de 

anhöriga, något som kan nyttjas även via Öppenvården. I forskning från USA har det 

framkommit att det finns formella aktiviteter för anhöriga omsorgsgivare till närstående som 

är äldre  eller har en funktionsnedsättning. Det har inte framkommit något i den tidigare 

forskningen om aktiviteter för anhöriga till närstående med beroendeproblematik eller psykisk 

ohälsa. Det faktum att denna grupp anhöriga inte erbjuds stödinsatser i samma utsträckning 

som anhöriga med närstående som är äldre eller har en funktionsnedsättning (se Tabell 2) kan 

förklaras av att det inte finns lika omfattande forskning inom detta område.  



26 

 

 

Den tidigare forskningen som genomförts i Sverige och utomlands visar att anhörigrollen kan 

medföra både psykiska och fysiska negativa konsekvenser, något som även har framkommit 

under intervjuerna med Anhörigcentrum och Öppenvården. Vidare kan de negativa 

konsekvenserna för anhöriga omsorgsgivares hälsa förstås som ett växande samhällsproblem 

eftersom de anhöriga är många och förväntas bli fler. I studier från USA och Kanada framstår 

att anhöriga omsorgsgivare till närstående som är äldre eller har en funktionsnedsättning 

upplevde en stor ekonomisk påfrestning på grund av sin roll som anhörig, något som inte 

framgick gällande anhöriga till personer med beroendeproblematik i de länderna.  

 

Det fanns en skillnad mellan resultaten från Grossman och Magaña (2016) och Huus et al. 

(2017) angående vilka anhöriga omsorgsgivare som använder stödinsatser och tar ekonomisk 

hjälp. Resultaten från Grossman och Magaña visade att höginkomsttagare använde stödinsatser 

i större utsträckning, medan Huus et al. visade att utbildning och arbete resulterade i mindre 

stödbehov och mindre ekonomiska besvär. Inte heller i intervjuerna med Örebro kommuns 

verksamheter framgick att anhörigrollen har negativ inverkan på ekonomin. Det är tänkbart att 

denna skillnad beror på att socialpolitiken och det formella hjälpsystemet ser annorlunda ut i 

USA än i Sverige.  

7.2. Individnivå 

Goffman (1959) beskriver “jaget” som en rollgestalt och att människans självbild skapas 

genom dess handlingar och andras reaktioner på dessa. Individen formar en presentation av sig 

själv och människor omkring får genom denna en uppfattning om individen. Enligt Goffman 

är detta ett sätt för individen att övertyga andra om den roll som försöker antas. Earle och 

Heymanns (2011) studie visar att effekter av att vara anhörig omsorgsgivare inte enbart varit 

negativa utan att det även kan medföra känslor av självuppfyllelse och utveckling. Anhöriga i 

stödgrupper upplever känsla av empowerment i och med att de får större nätverk och kunskap 

om sin situation (Tetreault et al., 2014). Både Anhörigcentrum och Öppenvården fokuserar på 

den anhöriges “jag” och mående då så många upplever sig osynliga och förbisedda. 

Öppenvården använder sig av CRAFT som är en behandlingsmetod som syftar till att stärka 

den anhöriges förmågor och självbild. Det framkommer från samtliga intervjupersoner att 

verksamheterna har fått positiv respons från de anhöriga omsorgsgivarna för deras stödinsatser. 

De positiva upplevelserna av att vara anhörig omsorgsgivare kan förstås utifrån Goffmans 

rollteori dels genom att själva omsorgsarbetet blir bekräftat av andra och dels genom känslan 

av självuppfyllelse och stärkt självkänsla (empowerment) genom att den anhörige 

omsorgsgivaren får positiv feedback från omgivningen på den roll de antagit. Stödinsatserna 

från Anhörigcentrum och Öppenvården kan verka för att bekräfta den anhörige omsorgsgivaren 

och stärka dennes självbild. Det kan förklaras utifrån Goffmans teori som att de blir sedda i sin 

roll som anhörig, vilket i sin tur kan förklara att verksamheterna får positiv respons från de 

anhöriga. I anhöriggrupperna blir den anhörige också bekräftad av de andra som har liknande 

erfarenheter, något som också stärker deras självbild och rollen som anhörig. Om den anhörige 

inte blir bekräftad i sin anhörigroll kan det utifrån Goffmans rollteori innebära att självbilden 

blir negativ och att det är vid sådan situation som den anhörige omsorgsgivaren bildar känslor 
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av osynlighet och att vara förbisedd. En tänkbar slutsats utifrån Goffmans rollteori är att 

behovet att känna självuppfyllelse och bli bekräftad i sin anhörigroll kan förklara behovet att 

bli sedd och hörd som de anhöriga upplever. Med andra ord kan de anhörigas känsla av att vara 

förbisedd och osynlig förstås som att de inte blivit bekräftade i sin roll som anhörig 

omsorgsgivare. Genom att inte nå självuppfyllelse ökar de negativa känslorna hos den 

anhörige. Insatser som stärker den enskilde, såsom friskvårdsaktiviteter hos Anhörigcentrum 

eller grupper utifrån CRAFT, och arbetar för att motverka de negativa känslorna hos den 

anhörige kan därför anses vara mycket framgångsrika.  

 

Som tidigare nämnts beskriver Goffman (1959) i sin teori att det finns en bakre och en främre 

region för människan. Den bakre regionen kan liknas med en kravlös arena där människan inte 

längre granskas av publik och tillåts lämna sin rollgestalt. I den främre regionen är det som att 

människan kliver ut på en scen där hon måste få stöd av publiken för att upprätthålla sin 

rollgestalt. Tidigare forskning visar att det finns förväntningar från den anhörige och 

omgivningen att ge omsorg och stödja närstående om eller när denne blir äldre eller sjuk 

(Wallroth, 2016; Sand, 2004; Slaunwhite et al., 2017). Även på Anhörigcentrum beskriver 

anhöriga omsorgsgivare att det finns krav på dem att ge omsorg. På Öppenvårdens verksamhet 

upplever de anhöriga att dess omgivning har förväntningar på att de ska stödja och ställa upp 

när det behövs. I och med detta sker en förändring i relationerna och dynamiken då det bildas 

nya roller för den anhörige omsorgsgivaren och den närstående. Denna förändring kan förstås 

utifrån ett antagande baserat på Goffmans teori som att den bakre regionen är hemmet, en plats 

som är kravlös och utan publik. I och med de nya rollerna och förväntningarna dessa för med 

sig blir den bakre regionen istället den anhörige omsorgsgivarens främre region. Det vill säga 

genom förväntningarna från den anhörige, närstående och omgivningen att ge omsorg om/när 

den närstående blir äldre eller sjuk. Denna rollförändring kan innebära påfrestningar för den 

anhöriga och kan yttra sig i stress, ångest, oro, trötthet, depressiva symptom och stigmatisering 

(se Sand, 2004; Melberg et al., 2011; Earle & Heymann, 2011; Brown et al., 2011; Slaunwhite 

et al., 2012). I intervjun med Anhörigcentrum framgick det att deras verksamhet upplevdes 

som en fristad och ett andra hem för de anhöriga. De negativa konsekvenserna för den anhörige 

omsorgsgivarens hälsa kan tänkas bero på avsaknaden av att ha en bakre region som hemmiljö 

då rollförändringen som anhörig omsorgsgivare innebär att rollen utspelas där. Lättnaden och 

känslan av att komma till en fristad när den anhörige besöker Anhörigcentrum kan tänkas 

förstås genom att den anhörige går av scenen med alla förväntningar på sig som anhörig 

omsorgsgivare och istället går in i en kravlös arena. Med andra ord kan den bakre regionen bli 

till den främre regionen och vice versa i och med den nya rollen som anhörig omsorgsgivare.  

7.3. Gruppnivå 

Frasers (2003) teori om socialt erkännande handlar om att utsatta grupper ska framföra sina 

behov och därmed ställa krav på samhället. En grupp som inte blir erkänd i samhället betraktas 

enligt teorin som misskänd, något som innebär att individer i gruppen inte synliggörs i 

informella och formella sammanhang. För att lyfta ett anhörigperspektiv är Anhörigcentrum 

ute på andra verksamheter och föreläser i ämnet. Genom att lyfta ett anhörigperspektiv ökar 

kunskapen om gruppen i samhället och ökar möjlighet att gruppen synliggörs. Utifrån Frasers 
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teori kan socialt erkännande för gruppen anhöriga och anhöriga omsorgsgivare ställa mer krav 

på samhällets resurser. Enligt Melberg et al. (2011) skulle enbart tio procent av de anhöriga 

söka professionell hjälp på grund av relationen till sin närstående och enligt Brown et al. (2011) 

var den siffran hälften av alla deltagare. De anhöriga omsorgsgivarna upplevde bland annat 

känslor av stigmatisering och missnöje (Brown et al., 2011). Inom både Anhörigcentrum och 

Öppenvården förekommer det att den anhörige känner sig bortglömd och osynlig bredvid sin 

närstående då fokus ofta ligger på den närståendes mående. Möjligen är fokus inom olika 

områden på den närståendes mående då kunskap om anhörigas situation är bristfällig. Detta i 

sin tur kan tänkas vara förklaringen till att få anhöriga söker hjälp för sin situation. Genom 

Anhörigcentrums arbete att lyfta ett anhörigperspektiv inom olika områden kan de framföra 

anhörigas behov och därmed bli erkända i samhället. En tänkbar slutsats utifrån detta är att fler 

anhöriga skulle söka hjälp och stöd om de fick socialt erkännande som grupp och därmed högre 

status i samhället.  

 

Begreppet omfördelning används av Fraser (2003) för att beskriva att det måste ske en 

omfördelning av samhällets resurser för att en grupp ska bli socialt erkänd. För att en grupp 

ska ges social status är erkännandet viktigt ur en socialpolitisk aspekt angående vilka rättigheter 

och möjligheter gruppen ges utifrån kön, etnicitet, klass m.m. Resultat från tidigare forskning 

(Szebehely et al., 2014; Sand, 2004; Tetrault et al., 2014) visar att anhörigrollen har en negativ 

inverkan på anhöriga omsorgsgivare som förvärvsarbetar. Det kan innebära att gå ned i 

arbetstid, komma försent, missa möten och annan negativ påverkan i arbetslivet. Vidare kan 

även omsorgsarbetet innebära högre utgifter för föräldrar till barn med funktionsnedsättning 

(Tetrault et al., 2014), det resultatet återfanns inte i någon svensk studie vilket kan förklaras 

genom att Sverige har rättighetslagen LSS där insatserna är kostnadsfria. På Anhörigcentrum 

har de anpassat en del samtalsgrupper att ske kvällstid så att de som förvärvsarbetar kan delta. 

Anhöriga omsorgsgivare som går ned i arbetstid på grund utav omsorgsuppgifterna kan bli 

ekonomiskt utsatta och ges en lägre status i samhället. Utifrån socialt erkännande kan anhöriga 

omsorgsgivare på gruppnivå anses ha lägre social status och det finns inga tydliga politiska 

rättigheter för gruppen. Det finns ingen tydlig svensk lag avseende vilket anhörigstöd som ska 

erbjudas, utan endast bestämmelser att det ska bedrivas anhörigstöd. Vilken hjälp gruppen kan 

få beror på kommunens resursfördelning. Vidare visade resultaten från tidigare forskning (se 

Earle och Heymann, 2014; Sand 2004) att kvinnor överlag vårdar sina närstående medan andra 

studier (se Wallroth, 2016) visade att även män utför omsorgsuppgifter. Utifrån en könsaspekt 

kan Frasers teori om socialt erkännande bidra med en förklaring till varför gruppen anhöriga 

omsorgsgivare är förbisedda och osynliga, då kvinnan ur ett maktperspektiv är underordnad 

mannen. Att så många anhöriga omsorgsgivare tvingas gå ned i arbetstid och bli ekonomiskt 

utsatta kan utifrån socialt erkännande förstås som att gruppen har lägre social status och för att 

majoriteten är kvinnor. Det finns förväntningar på kvinnan från omgivningen att ta hand om en 

närstående. För att bli erkända krävs en omfördelning av samhällets resurser. En tänkbar 

slutsats är att gruppen anhöriga omsorgsgivare är socialt utsatta genom att de anses ha låg social 

status både i formella (rättsliga) och informella sammanhang. För att höja den sociala statusen 

och bli erkända krävs att kommunerna omfördelar resurserna till gruppens fördel. 
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7.4. Samhällsnivå 

Ett sätt att omfördela resurser och ge socialt erkännande till gruppen anhöriga omsorgsgivare 

är att föra en socialpolitisk diskussion. Mattsson (2015) beskriver att en välutvecklad 

socialpolitik fångar upp sociala problem då de syftar till mer generella lösningar. En mer 

restriktiv socialpolitik blir istället mer individorienterad då den fokuserar på marginaliserade 

grupper i samhället. I 5 kap. 10 § SoL regleras det särskilda ansvar som kommunen har att 

tillgodose stöd åt anhöriga som vårdar en äldre, långvarigt sjuk, eller som stödjer en närstående 

med funktionsnedsättning. I lagen framgår det inte på vilket sätt behovet ska tillgodoses mer 

än att kommunen har ett ansvar att göra det. Enligt LSS finns det flera insatser som syftar till 

att avlasta omvårdnadsarbetet för den anhörige omsorgsgivaren. I bedömningen av dessa 

insatser tas hänsyn till att personen måste tillhöra personkrets, föräldraansvar enligt FB och 

jämförelse med person utan funktionsnedsättning i samma ålder. För att få tillgång till dessa 

insatser måste personen med funktionsnedsättning tillhöra personkrets, något som gör att lagen 

enbart riktar sig mot en mindre del av befolkningen snarare än alla med funktionsnedsättning. 

Detta skulle kunna tolkas som en mer restriktiv del av socialpolitiken. LSS syftar till att ge 

personer med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor jämfört med SoL som syftar till att 

medborgaren ska uppnå skälig levnadsnivå. SoL är en ramlag som  beskriver kommunernas 

skyldigheter mot medborgarna till skillnad mot LSS som är en rättighetslag och riktar sig till 

personer som tillhör personkrets. Tanken kring dessa lagar skulle kunna förklaras genom att 

SoL ska fånga upp större delen av de sociala problem som finns och genom LSS istället riktas 

mot en grupp som är mer utsatt. Tanken med att kombinera en mer generell socialpolitik med 

insatser och lagar av mer restriktiv karaktär kan vara att öka jämställdheten i samhället. Från 

ett anhörigperspektiv kan det antas att stödet de anhöriga får genom kommunen utifrån SoL 

beror på vilken kommun de tillhör, något som skiljer sig mot LSS som är lika oavsett vart i 

landet personen befinner sig då lagen ser likadan ut överallt då den är tydligare preciserad. 

Sand (2004) beskriver att det i en del kommuner i Sverige finns kostnadsfri avlösarservice upp 

mot 12 timmar i månaden till skillnad från andra stödinsatser till anhöriga omsorgsgivare som 

utgår från ordinarie omsorgstaxa för hemtjänstinsatser. Insatser enlig LSS är däremot 

kostnadsfria. Denna skillnad beror på den generella lösningen för de sociala problemen då 

kommunerna själva avgör hur de utformar insatser för anhöriga, något som antagligen avgörs 

beroende på kommunernas ekonomi och prioritering av gruppen anhöriga. Kanske skulle 

tydligare riktlinjer för anhörigstödet göra att stödet blir utformat på samma sätt oavsett vart i 

landet den anhöriga bor.  

 

Socialpolitiken i Sverige kan delas in på två områden, försörjningsstöden och den sociala 

tjänsteproduktionen Tillsammans ska dessa områden hjälpa medborgarna i olika skeden i livet. 

På senare år konkurrerar staten med kommunala, privata och ideella utförare vilket har ökat 

valfriheten hos medborgarna när det kommer till att välja bland olika alternativ (Mattsson, 

2015). Ett flertal av de studier som redovisats under resultat visar att anhöriga har stort behov 

av stöd i sin roll, både formellt och informellt (se Tetreault et al., 2014; Olsson & Pettersson, 

2012; Huus et al., 2017; Selbekk et al., 2015; Grossman & Magaña, 2016). I Örebro kommun 

står Anhörigcentrum och Öppenvårdsgruppen för en del av det kommunala stödet för anhöriga. 

Vidare finns det stöd för anhöriga genom SoL och LSS i kommunen. Öppenvårdsgruppen 
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samverkar med flera ideella organisationer samt region Örebro län för att de ska nå ut till så 

många som möjligt. Trots detta framkommer det i intervjuerna att anhöriga önskar att de fått 

information kring det stöd som finns att få tidigare. Stödet som anhöriga fick ansågs inte vara 

tillräckligt (Tetreault et al., 2014) men om det fungerade förbättrades de anhörigas hälsa 

(Olsson & Pettersson, 2012). I intervjun på Anhörigcentrum framkommer också att en del av 

deras arbete handlar om att sprida kunskap om anhöriga och lyfta ett anhörigperspektiv. 

Gemensamt för verksamheterna var att båda upplever att tillgängligheten och 

marknadsföringen är ett område som bör utvecklas. Trots att Anhörigcentrum och 

Öppenvården är kommunala verksamheter och sprider information om sitt arbete når de 

troligen inte ut till alla anhöriga. Detta är något som skulle kunna ändras om gruppen anhöriga 

fick ett större fokus från socialpolitiskt håll. Något som också framkommit är att anhöriga 

önskat information om stöd som finns att få i ett tidigare stadie. Möjligtvis är detta något som 

skulle kunna ges om anhörigperspektivet lyfts inom olika verksamheter samt också via 

informationsbrev till anhöriga. Det framkommer också att anhörigas hälsa förbättras av det stöd 

de faktiskt får, något som också framkommit i de intervjuer som skett med de kommunala 

verksamheterna. Slutsatsen utifrån detta kan vara att det stödet som finns är bra men att 

anhöriga behöver få informationen tidigare så att också fler kan få stöd. 

 

Något som kan tänkas förklara de skilda resultaten kring ekonomiskt stöd är att socialpolitik i 

Sverige skiljer sig mot andra delar av världen, i USA exempelvis ligger ett stort ansvar hos 

familjerna när det kommer till omsorgstjänster istället för på kommunerna som i Sverige. 

Jämfört med Sverige ligger också USA lågt när det kommer till sociala utgifter som hälso- och 

sjukvård, sjukpenning och barn- och familjestöd (Olofsson, 2011). I en studie från USA gjord 

av Grossman och Magaña (2016) visade det sig att höginkomsttagare använde sig av 

stödinsatser för anhöriga omsorgsgivare i större utsträckning än låginkomsttagare. I Sverige 

visade en studie gjord av Huus et al. (2017) istället att om den anhörige arbetade resulterade 

det i mindre stödbehov och ekonomiska besvär. Denna skillnad kan tänkas bero på olika typer 

av socialpolitik där medborgaren i USA får stå för mycket av kostnaderna själva vilket leder 

till att insatserna utnyttjas av de som har råd med dem. I Sverige finns som tidigare nämnt 

insatser enligt LSS som är kostnadsfria något som gör att alla kan använda sig av dem. I studier 

från USA och Kanada framkom det också att anhöriga omsorgsgivare till äldre eller personer 

med funktionsnedsättning upplevde stor ekonomisk påfrestning till följd av sitt arbete som 

anhörig, något som inte framkommit i Sverige. Även detta kan förklaras genom skillnader i 

socialpolitiken där ansvaret för omvårdnadsarbetet i USA ligger hos familjerna och i Sverige 

hos kommunerna. Denna skillnad kan tänkas göra att anhöriga omsorgsgivare i Sverige inte 

upplever ekonomiska bekymmer i samma utsträckning som i USA tack vare att kommunerna 

har det yttersta ansvaret för medborgarna. 
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8. Diskussion och slutsats 

Under detta avsnitt förs en diskussion kring studiens slutsatser, resultat och metod. Det 

presenteras även förslag till framtida forskning.  

8.1. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att genomföra en integrativ litteraturöversikt över aktuell forskning 

kring anhörigas behov och stöd. Vidare syftade studien till att undersöka vilket stöd anhöriga 

erhåller från verksamheter i Örebro kommun. Frågeställningarna berörde vilka behov av stöd 

har anhöriga omsorgsgivare i de olika områdena enligt forskning samt hur Örebro kommun 

arbetar med anhörigstöd. För att besvara syftet och frågeställningarna genomfördes en 

triangulering i form av en integrativ litteraturöversikt samt semistrukturerade intervjuer.De 

begränsningar som studiens metod har presenteras i avsnitt 4.4 och diskuteras i detta avsnitt. 

Frågeställningarna för studien kommer att besvaras nedan.  

 

Vilka behov av stöd har anhöriga omsorgsgivare i de olika områdena enligt forskning? 

Tetreault et al. (2014); Olsson och Pettersson (2012); Grossman och Magaña (2016); Selbekk 

et al. (2015) har samtliga nått resultatet att behovet av stöd är stort hos anhöriga omsorgsgivare 

oberoende vilken problematik deras närstående har. Det var viktigt med både formellt och 

informellt stöd. De stödinsatser som anhöriga till äldre och personer med funktionsnedsättning 

hade var informativt stöd, juridiskt stöd, ekonomiskt stöd, utbildningsstöd, psykosocialt stöd 

samt stöd vid sociala- och vardagsaktiviteter (se Tetreault et al., 2014). Vidare framkom behov 

av att få avlastning samt delta i olika typer av aktiviteter för denna grupp av anhöriga (se Huus 

et al., 2017; Tetreault et al., 2014; Grossman & Magaña, 2016). Gemensamt för samtliga 

grupper var att det främsta behovet var möjligheten att samtala samt träffa andra i liknande 

situation. Resultaten från Slaunwhite et al. (2017) visade dock att anhöriga omsorgsgivare till 

personer med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa hade fler negativa 

hälsokonsekvenser av rollen som anhörig och att deras stödbehov var större jämfört med andra 

grupper av anhöriga. Då resultaten liknar varandra oavsett om de är genomförda i en svensk 

eller utländsk kontext finns det skäl att anta att anhöriga är en viktig del inom samhällslivet 

och socialt arbete. De flesta stödinsatser som forskningen menade var viktig för anhöriga 

omsorgsgivare fanns att ta del av inom Örebro kommuns verksamheter (se tabell 2).  

 

Det som förvånade var att forskningen visade att anhöriga omsorgsgivare till närstående med 

beroendeproblematik upplevde negativa hälsokonsekvenser och behovet av emotionellt och 

professionellt stöd i större utsträckning än andra anhöriggrupper. Trots det finns det inte lika 

mycket forskning kring målgruppen och inte heller lika mycket konkreta insatser i Örebro 

kommun för målgruppen. En tänkbar förklaring kan vara att socialtjänstlagen inte uttryckligen 

reglerar att socialnämnden ska ge stöd till anhöriga till närstående med beroendeproblematik, 

utan 5 kap 10 § SoL är formulerad till att inbegripa någon ”som vårdar en äldre, långvarigt sjuk 

eller som stödjer en närstående med funktionsnedsättning”. Det öppnar upp för en 

tolkningsfråga över vem som är långvarigt sjuk. Är det någon med psykisk eller fysisk 

sjukdomsdiagnos eller någon med en beroendesjukdom av narkotika, alkohol eller spel om 
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pengar, eller båda delar? Det finns inom Örebro kommun bland annat avlösningsservice och 

avlastning för anhöriga omsorgsgivare till närstående som är äldre eller med 

funktionsnedsättning, och de friskvårdaktiviteter som erbjuds kan Öppenvården ta del av men 

gör så i liten utsträckning. Det är värt att ställa sig frågan varför anhöriga till personer med 

beroendeproblematik inte tycks vara lika prioriterade och även fundera på om det kan ha något 

att göra med att vi som omgivning och samhälle betraktar dem som medberoende snarare än 

någon som stödjer och vårdar? 

 

Hur arbetar Örebro kommun med anhörigstöd? 

Anhörigcentrum och Öppenvården erbjuder samtalsstöd i form av enskilda samtal och 

gruppsamtal. Anhörigcentrum erbjuder även juridiskt stöd och stöd genom avlastning samt 

avlösning. De har även friskvårds- och sociala aktiviteter. Öppenvården har möjlighet att ta del 

av Anhörigcentrums insatser men gör det i liten utsträckning. Det är intressant att Öppenvården 

har tillgång till friskvårdsaktiviteter hos Anhörigcentrum utan att använda detta, varför det är 

så fick vi inget svar på under intervjun men det är något som vi anser borde utnyttjas i större 

utsträckning än idag då det framkommit att anhöriga till personer med beroendeproblematik i 

stort sett har samma behov som andra anhöriga. Båda verksamheterna har informativt- och 

utbildningsstöd. Verksamheterna samverkar dels med varandra men även med andra 

verksamheter inom kommunen, regionen samt med ideella föreningar. Det finns direktiv från 

kommunen avseende att anhörigstöd ska bedrivas men inte specifika riktlinjer gällande hur.  

 

De stödinsatser som tidigare forskning lyft som viktigt finns till stora delar tillgodosedda i 

Örebro kommun. Det som var förvånande i tidigare forskning var att anhöriga omsorgsgivare 

till personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa visade högre nivåer av negativ inverkan på 

deras hälsa samt att stödbehovet var större än hos andra grupper. Utifrån de resultaten kan det 

ifrågasättas varför Örebro kommun samt socialtjänstlagen främst fokuserar på insatser riktade 

mot närstående som är äldre eller har en funktionsnedsättning, exempelvis via avlastning och 

avlösarservice. Avlastning är ett stöd som det kan antas att även anhöriga omsorgsgivare till 

person med beroendeproblematik är i behov av och eventuellt saknar i dagsläget. Vidare 

framkom det vid litteratursökningen att forskning till denna grupp anhöriga omsorgsgivare inte 

var speciellt utvecklat jämfört med andra grupper. En möjlig förklaring till detta är att forskning 

kring denna grupp fokuserar mycket på begreppet medberoende snarare än anhöriga 

omsorgsgivare. I intervjun med Öppenvården framgick det att de inom verksamheten är kritiska 

till begreppet då det skuldbelägger, snarare än stöttar den anhörige och gör den anhörige till 

ansvarstagare i situationen. Begreppet medberoende är komplext och när det uppkom under 

intervjuerna valde vi att inte beröra det mer. Dels på grund av att begreppet är så mångsidigt 

och dels på grund av att tidsaspekten försvårade möjligheten att undersöka begreppet rättvist. 

Vidare har en diskussion förts kring hur det skulle påverka studien att ta med begreppet 

medberoende. Det skulle vara intressant att undersöka om begreppet påverkar samhällets syn 

på anhöriga till närstående med beroendeproblematik och i så fall på vilket sätt. Utifrån denna 

undersökning skulle det vara av intresse att vidare se om samhällets syn påverkat stödet som 

finns för denna grupp. Begreppet medberoende innefattar även ett ansvarstagande över den 

närståendes beroende och att den anhörige själv därmed har ett beroende till följd av 

anhörigskapet. Vidare ger begreppet sken av att kunna förändra situationen genom att den 
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anhörige tar itu med sitt ”medberoende”. Ett liknande begrepp saknas i relation till anhörjga 

med närstående som är äldre eller har en funktionsnedssättning, möjligtvis kan det förklara 

varför det i dagsläget inte finns lika mycket stödinsatser för anhöriga till personer med 

beroendeproblematik. 

 

Ytterligare en aspekt som inte togs med i studien var skillnaden mellan könen. Det nämns vid 

något tillfälle att kvinnor i större utsträckning än män blir anhöriga omsorgsgivare, och att de 

får fler negativa konsekvenser för kvinnor. Vidare lyfts aspekten kort i analysen på gruppnivå, 

och det skulle ge en fördjupad analys utifrån socialt erkännande om skillnaden lyftes ytterligare 

i studien. Det vore intressant att använda denna aspekt för att ytterligare fördjupa förståelsen 

för anhöriga omsorgsgivare, men även här togs hänsyn till tidsaspekten. Studiens syfte 

fokuserade inte heller på könsskillnader, vilket även var en anledning till varför det knappt 

berörs i studien. 

8.2. Slutsats 

● De stödinsatser som tidigare forskning lyft som viktigt finns till stora delar 

tillgodosedda i Örebro kommun.  

● Anhörigstödet i Örebro kommun tillgodoser i huvudsak de anhörigas behov, men 

behöver marknadsföras och tillgänglighetsanpassas för att nå ut till fler i god tid.  

● Skillnader i resultatet avseende ekonomisk situation och användandet av stödinsatser 

kan förklaras genom olika socialpolitik. 

● Anhöriga omsorgsgivare är socialt utsatta genom att de anses ha låg social status både 

i formella och informella sammanhang. För att höja den sociala statusen och bli erkända 

krävs att kommunerna omfördelar resurserna till gruppens fördel.  

● Fler anhöriga skulle troligen söka hjälp och stöd om de fick socialt erkännande som 

grupp och därmed högre status i samhället.  

● En viktig socialpolitisk åtgärd är att resurser avsätts för att ge anhöriga det stöd som de 

behöver.  

 8.3. Metoddiskussion 

Det finns begränsningar i studiens metod både gällande den integrativa litteraturöversikten och 

intervjustudien. Vi bedömde att litteraturöversikten inte var tillräckligt med underlag för att 

genomföra studien och förde därmed en diskussion gällande hur vi kunde inhämta kunskap om 

anhörigstöd i Örebro kommun. Genom att endast genomföra en litteraturöversikt kunde vi inte 

besvara frågeställningen över hur anhörigstödet ser ut i Örebro kommun, och därmed 

kontaktades representanter i Örebro kommun för intervju. Detta för att få ett mer tillförlitligt 

underlag till vår studie. Vidare kan endast två intervjuer med tre intervjudeltagare anses vara 

för få, något som vi är medvetna om. Med fler intervjuer hade studien kunnat få större bredd, 

exempelvis hade anhöriga som fått anhörigstöd i kommunen, ideella organisationer eller 

regionen som också arbetar med anhörigstöd kunnat intervjuas. Dock påverkade tidsaspekten 

möjligheten att genomföra fler intervjuer och därför är denna studie gjord utifrån en integrativ 

litteraturöversikt och endast två intervjuer med representanter från Örebro kommun som 
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arbetar med anhörigstöd. Under litteratursökningen framgick att det fanns olika forskning 

beroende på vilket område de var skrivna under, exempelvis fanns det mycket om personer 

som är äldre eller har en funktionsnedsättning men mindre inom missbruk och psykisk ohälsa. 

 

Intervjuerna blev inspelade vilket kan påverka intervjudeltagarnas svar, det finns en risk för att 

intervjudeltagarna inte är bekväma med att bli inspelade trots att de samtyckt till det. Vidare är 

intervjudeltagarna representanter för två av kommunens verksamheter vilket kan påverka 

uppgifterna de lämnar. Om studien innehöll intervjudeltagare som inte arbetar inom kommunen 

skulle det ge en bredare bild samt minska risken för partiskt datamaterial. Dessutom är 

intervjuerna en stor grund för denna studie vilket innebär att studien utgår från verksamheternas 

perspektiv och det finns risk att övriga verksamheter i kommunen inte delar det perspektivet. 

Eftersom att det inte heller genomförts intervjuer med anhöriga inom kommunen saknas även 

deras perspektiv.  

 

För att våra respondenter skulle ges möjlighet att förbereda sig inför intervjun skickades ett 

informationsbrev (se bilaga 2) ut till dem innan intervjuerna. I informationsbrevet fanns 

information om studien samt de olika områdena intervjun kommer att beröra. På detta sätt 

skickades alltså inte de färdiga frågorna ut, utan respondenterna gavs möjlighet att reflektera 

över de olika områdena inför intervjun. Genom att inte skicka ut intervjufrågorna kunde inte 

intervjudeltagarna öva in svar i förväg. På detta sätt finns det utrymme för spontana idéer och 

tankar när frågorna ställs. Intervjudeltagarna fick däremot inför intervjun ett informationsbrev 

skickat till sig för att ges möjlighet att förbereda sig på de områden som intervjun skulle beröra. 

På detta sätt fick intervjupersonerna förbereda sig på vad intervjun skulle handla om utan att 

ges möjlighet att öva in färdiga svar.  

 

En annan tänkbar metod som kunnat användas var att använda fler intervjudeltagare eller 

genomföra en enkätundersökning. Genom en enkätundersökning hade vi eventuellt kunnat nå 

fler deltagare och även kunnat ha anhöriga som får stöd inom Örebro kommun som en 

urvalsgrupp, exempelvis att de kunnat besvara en enkät över deras upplevelse av att vara 

anhörig samt att ges anhörigstöd inom Örebro kommun.  

8.3.1. Förslag för framtida forskning  

En intressant aspekt som framkommit är att området kring anhöriga omsorgsgivare till person 

med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa inte är lika beforskat som anhöriga 

omsorgsgivare till äldre eller person med funktionsnedsättning. Det framkommer också i 

studiens resultat att denna grupp påverkas mer och mår sämre än andra grupper av anhöriga. 

Då det finns mycket forskning kring anhöriga inom andra områden där det bland annat 

framkommit behov av stöd samt hur anhörigrollen påverkar den anhöriges liv menar vi att det 

är viktigt att inte glömma bort andra anhöriga. Då vi inte hittade lika mycket forskning inom 

denna grupp som övriga har denna del också blivit mindre i vår studie, därmed lyfter vi fram 

det som ett utvecklingsområde och förslag för framtida forskning. Med grund i detta kan det i 

framtiden vara intressant att bedriva forskning inom området för att se hur samhället bäst kan 

stötta denna grupp. Att bedriva forskning inom detta område anses relevant för socialt arbete 
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då anhöriga omsorgsgivare är en grupp som gör ett viktigt arbete och behöver stöd i att göra 

detta. Forskning inom området skulle bidra till ökad kunskap för att i sin tur komma fram till 

hur gruppen ska nås och stödjas på bäst sätt.  
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och 
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Land och 

disciplin 

Problemformulering Datainsamlingsmetod Slutsatser 

Brown, S. et al. 

(2011) Likelihood of 

Asking for Help in 

Caregivers of 

Women With 

Substance Use or 

Co-Occurring 

Substance Use and 

Mental Disorders. 

Studien 

genomfördes 

med 82 st 

anhöriga till 

kvinnor med 

beroendepro

blematik och 

utan någon 

omfattande 

psykiatrisk 

diagnos. 

USA. Vad påverkar 

sannolikheten att 

anhöriga som 

vårdar/stödjer en 

närstående söker hjälp 

för sin egen skull? 

Kvantitativa analyser av 

tvärsnittsdata.  

Studiens resultat visade att anhöriga som vårdar/stödjer 

en närstående kvinna med beroendeproblematik eller 

psykiatrisk diagnos upplever känslor av stigma och oro. 

Hälften av deltagarna svarade att de inte skulle be om 

hjälp trots att de får ökad börda av sin anhörigroll som 

kan leda till depression.  

Earle, A. & 

Heymann, J. (2011). 

Protecting the health 

of employees caring 

for family members 

with special health 

care needs. 

Studien 

bygger på en 

enkätundersö

kning och 

svar från 

2455 

amerikaner i 

åldrarna 18-

69 som 

arbetar och 

vårdar en 

närstående i 

hemmet.  

USA.  Syftet med studien var 

att undersöka hur 

anhörigas fysiska och 

psykiska hälsa påverkas 

av att både ha ett avlönat 

arbete och vårda en 

närstående i hemmet. 

Vidare undersöks om 

den mentala hälsan 

påverkas av att ha en 

stöttande arbetsgivare.  

Sekundärdata från en 

nationell studie.  

Slutsatserna som framkom var att de flesta som vårdar 

en närstående i hemmet också har ett annat jobb. En 

stöttande och förstående arbetsgivare påverkar den 

anhörigas hälsa positivt då de kan gå hem och få betalt 

eller använda betalda sjukdagar när de vårdar i hemmet.  

Grossman, B. & 

Magaña, S. (2016). 

Introduction to the 

special issue: Family 

4 

litteraturöver

sikter.  

USA. 

Socialt 

arbete.  

Syftet med studien var 

att kartlägga hur det är 

att stötta en 

funktionsnedsatt anhörig 

Litteraturstudie.  Slutsatserna i de studier som författarna granskat är att 

en kunskapslucka är familjer som vårdar ett barn eller 

en vuxen med fysiska funktionsnedsättningar.  

 



 

Support of Persons 

with Disabilities 

Across the Life 

Course. 

inom fyra olika 

livsstadier.  

 

Huus, K-B. et al. 

(2017) Perceived 

needs among parents 

of children with an 

mild intellectual 

disability in Sweden.  

Föräldrar till 

sammantaget 

38 barn. 

Sverige. Undersöka upplevda 

behoven hos föräldrar till 

barn med MID samt att 

undersöka förhållandet 

mellan föräldrarnas 

uppfattade 

självförtroende i sin 

föräldraroll och förmåga 

att samarbeta med proffs. 

 

Strukturerad intervju. Resultaten avslöjade att föräldrar uppfattade behovet av 

information, övernattning och arenor för att träffa andra 

föräldrar i liknande situationer. Behoven av information 

var relaterade till föräldrarnas självförtroende och stöd. 

Ett lägre behov av information var relaterat till högre 

uppfattad kontroll över formell service. 

Sammanfattningsvis verkar det som att 

yrkesverksamma måste arbeta för att stärka föräldrarnas 

förmåga att begära stöd och att uttrycka behoven. 

Välinformerade föräldrar kommer att utveckla starkare 

föräldrakontroll och uppleva kontroll över den formella 

hjälpen. 

 

Melberg, H-O. et al. 

(2011) Measuring 

the har of illict drug 

use on friends and 

family. 

3092 

deltagare 

över 18 år 

från Oslo, 

Köpenhamn 

och 

Stockholm. 

Sverige, 

Norge och 

Danmark. 

Undersöker metoder för 

att kvantifiera vilket pris 

anhöriga till 

narkotikamissbrukare får 

betala, alltså den 

påverkan missbruket har 

på de anhöriga. 

Enkätundersökning. Antalet anhöriga till en närstående med 

narkotikaberoende är högt och de anhöriga påverkas 

mycket negativt. Missbrukarens sociala liv får betala ett 

högt pris på grund utav beroendeproblematiken. 

Olsson, I. & Roll-

Pettersson, L. 

(2012). ‘No no, you 

cannot say that!’ 

Perceptions and 

experiences of 

parents of preschool 

children with 

intellectual 

13 föräldrar 

till 10 barn 

med 

intellektuell 

funktionsned

sättning. 

Sverige, 

socialt 

arbete. 

Syftet är att undersöka 

föräldrars erfarenheter av 

att ha ett barn med 

intellektuell 

funktionsnedsättning i 

Sverige.  

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk analys.  

Kommer fram till att föräldrarna har en slags 

koordinator-roll kring olika organisationer samt att de 

får tänka på hur de uttrycker sig i kontakten. Det är 

också viktigt med informellt stöd och tidiga insatser.  



 

disabilities in 

Sweden. 

Sand, M-A. (2004) 

Förändrad 

tillämpning av 

offentlig 

äldreomsorg – ett 

hot mot 

målsättningen om 

demokrati och 

jämställdhet. 

En 

litteraturöver

sikt.  

Sverige, 

socialt 

arbete. 

Syftar till att diskutera 

det förändrade 

omsorgsansvaret med 

fokus på kvinnliga 

anhörigvårdare.  

Litteratur.  Effekter av den förändrade inriktningen på det 

offentliga ansvaret för äldreomsorgen och det är 

anhöriga till hjälpbehövande äldre som står i fokus. 

Selbekk, A-C. et al. 

(2015) Addiction, 

families and 

treatment: A critical 

realist search for 

theories that can 

improve practice.  

Inget urval, 

jämför två 

behandlings

metoder. 

Norge. Frågar sig hur anhöriga 

inom området alkohol- 

och drogmissbruk kan 

agera/närma sig och vara 

en del av den enskildes 

behandling. 

Behandlingsmetoder som 

inkluderar 

familjemedlemmar är 

generellt mer lyckade. 

Jämförande analytisk 

teknik av två 

behandlingsmetoder 

SSCS och SE, utifrån ett 

kritiskt realistiskt 

perspektiv. 

Kommer fram till att båda dessa kan vara goda att 

använda i arbetet med missbruksproblematik. 

 

 

Sims-Gould, J. et al, 

(2010). We share the 

care: family 

caregivers’ 

experiences of their 

older relative 

receiving home 

support services. 

Baseras på 

data från 

djupintervjue

r från 2007-

2008 med 

personer som 

har eller har 

haft en 

närstående 

äldre som de 

vårdade i 

hemmet 

Kanada.  Syftet är att undersöka 

familjemedlemmars 

uppfattning om 

hemtjänsten hjälper eller 

hindrar dem i vården hos 

den äldre anhörige.  

Sekundärdata från en 

studie som gjorde 

djupintervjuer.  

I resultatet framkommer det att familjemedlemmarna 

upplever missnöje kring att hemtjänsten inte kan hjälpa 

till direkt om det uppstår problem hos den äldre samt 

kring de olika hjälpmedel de använder. Dock 

framkommer det också att hemtjänsten uppfyller syftet 

att avlasta den anhöriga.  

 



 

under de 

senaste 12 

månaderna.  

Slaunwhite, A. et al. 

(2012) The 

emotional health and 

well-being of 

Canadians who care 

for persons with 

mental health or 

addictions problems.  

Använder 

data från 23 

093 icke-

institutionali

serade 

kanadensiska 

medborgare 

över 15 år. 

Urvalet 

bedöms vara 

representativ

t. 

Kanada Vill undersöka den 

emotionella hälsan samt 

välmåendet hos 

kanadensiska 

anhörigvårdare för 

personer med psykisk 

diagnos eller 

beroendeproblem. 

Data från kvantitativ 

ansats genom enkäter via 

telefon.  

Resultaten av denna studie visar att anhörigvårdare till 

personer med psykiatrisk diagnos eller 

beroendeproblematik upplevde andra stressorer och 

krävande uppgifter än vårdgivare för personer med 

fysiska eller andra hälsoproblem. 

 

Tetreault, S. et al. 

(2014). How to 

support families of 

children with 

disabilities? An 

exploratory study of 

social support 

services. 

Litteraturstu

die för att 

bilda en 

typologi, 

denna 

skickades 

sedan ut till 

7 utvecklade 

länder så de 

fick skicka in 

sina 

synpunkter.  

Kanada, 

socialt 

arbete.  

Denna studie syftade till 

att ta fram olika sätt att 

arbeta med familjer med 

barn med 

funktionsnedsättning och 

därmed ta fram en 

typologi.  

Litteraturstudie.  Slutresultatet blev att en databas med insatser i de olika 

länderna skapades. I typologin fanns insatser inom fyra 

områden, stöd, avlastning, barnstöd och akutstöd. 

Tanken med detta var att socialarbetare kan använda 

typologin för att hitta en lämplig insats för familjer.  



 

Wallroth, V. (2016). 

Men do care! A 

gender-aware and 

masculinity-

informed 

contribution to 

caregiving 

scholarship. 

19 vårdande 

söner och 

svärsöner.  

Sverige, 

socialt 

arbete.  

Studien syftar till att 

undersöka mäns syn på 

vårdande samt även att 

undersöka om man med 

hjälp av ett 

genusmedvetet 

perspektiv kan förbättra 

vår syn på vårdande.  

Intervjuer.  Avhandlingen visar att ett genusmedvetet tänk kan öka 

vår förståelse för vårdande samt bidra till att rätta till 

könsfördelningen i vårdforskningen. Vårdande män bör 

inte enbart ses som empiriskt intressanta då de är 

outforskade och besitter mycket information.  

 



 

 

 

Bilaga 2. Informationsbrev 

Vi som ska genomföra intervjun heter Kajsa Kierkegaard och Emy Mehrén och studerar vår 6e 

termin på socionomprogrammet vid Örebro universitet. Syftet med vår studie är att kartlägga 

forskning inom fyra områden av anhöriga; äldre, funktionsnedsättning, missbruk samt psykisk 

sjukdom, och undersöka detta i relation till hur Örebro kommun arbetar med anhöriga. Den 

intervju som vi kommer att genomföra tillsammans med dig kommer vara en del av vår c-

uppsats. Intervjun kommer att ta max 1 timme. De frågor som du kommer att få är samma som 

andra intervjudeltagare. Du kommer att vara anonym i vår studie och har rätt att avsäga dig 

deltagandet när som helst, om du så önskar. Vi har tänkt spela in intervjun för att sedan 

transkribera den. Intervjun utgår från några områden med tillhörande frågor, och vi önskar att 

du berättar så fritt som du vill när du besvarar frågorna. Vi skickar med de områden som vi 

kommer beröra och ställa våra frågor om i intervjun, så ni får en chans att förbereda er tills dess 

vi ses. 

 

En kortfattad beskrivning av er verksamhet och anhörigas roll där. 

Vem är anhörig hos er, vilka behov och problem möter ni? 

Beskrivning av hur anhörigstödet ser ut. Finns det särskilda metoder? 

Hur kommer ni i kontakt med de anhöriga? 

Riktlinjer, direktiv och utvärdering.  

Samverkan med andra insatser. 

Förbättringar och behov för anhörigstöd i Örebro. 

 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Kajsa Kierkegaard & Emy Mehrén 

Handledare: Pia Aronsson, pia.aronsson@oru.se, Telefon: 019-303195, 0705-577559.  
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Som nämnt tidigare heter vi Kajsa Kierkegaard och Emy Mehrén, vi studerar vår 6e termin på 

socionomprogrammet här i Örebro. Denna intervju vi ska genomföra är en del av vår c-uppsats. 

Syftet med studien är att kartlägga forskning inom fyra områden av anhöriga; äldre, 

funktionsnedsättning, missbruk samt psykisk sjukdom, och undersöka detta i relation till hur 

Örebro kommun arbetar med anhöriga. Vi vill återigen informera om att deltagandet är helt 

frivilligt och att du kommer vara anonym i vår studie. Vi önskar gärna spela in intervjun, är det 

okej för dig att vi gör det? Intervjufrågorna utgår från de områdena vi skickat vid ett tidigare 

tillfälle, och vi önskar att du berättar så fritt som du vill när du besvarar frågorna. Har du några 

frågor innan vi startar intervjun? 

  

Inledande frågor 

Kan du berätta kortfattat vad ni arbetar med här i verksamheten? (Följdfråga: Vilken plats har 

anhöriga i er verksamhet) 

Vem är anhörig hos er? 

Vilka typer av anhöriga besöker er? 

Vad har de för behov och problematik? 

  

Verksamhetens anhörigstöd 

Hur kommer ni i kontakt med den som är anhörig? 

Hur arbetar ni med anhörigstöd? (Följdfråga: Har ni uppsökande verksamhet? Finns det några 

särskilda metoder? Varför har dessa metoder valts?) 

Vad ser ni för behov hos anhöriga som söker sig till er? (Följdfråga: anser ni att ni kan möta 

dessa behov?) 

Vilken respons får ni från anhöriga gällande den hjälp de får från er? 

Finns det några riktlinjer/direktiv gällande hur ni bedriver ert anhörigstöd? 

Har ni någon uppföljande verksamhet för de anhöriga som besöker er? (Följdfråga: 

Utvärderar ni era insatser?) 

  

Avslutande frågor 

Samverkar ni med andra instanser, såsom myndigheter och ideella föreningar? (Följdfråga: 

Varför?/Varför inte? Hur?) 

Som en avslutande fråga undrar vi om ni ser några förbättringar som kan göras gällande 

anhörigstödet i Örebro kommun? (Följdfråga: Finns det något som saknas?) 

Är det något du vill tillägga? 

  

  

Om du önskar skickar vi gärna vår färdiga uppsats för dig att ta del av. 
 


