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Förord  

Ett stort tack till: 

Anhörigsamordnarna som delat med sig information om vilka stöd kommunerna i GGVV 

regionen erbjuder men även deras upplevelser av hur stöden uppfattas av anhörigstödjare.  

Ulla och Rigo som välkomnade oss till sitt hem, och berättade deras livshistoria.  

Andra anhörigstödjare vi mött via caféträffar och Må bra dagar som har delat med sig av sina 

erfarenheter av att vara anhörigstödjare och ta emot stöd från kommunerna. 

De ansvariga som tog emot oss på Må bra dagarna och bjöd oss på en övernattning för att vi 

skulle komma stödet och anhörigstödjarna närmre. 

Vår handledare Ann-Katrin Witt och vår handledargrupp där diskussioner angående C-

uppsatsen förts. 

 

Ett stort tack till alla som på något vis deltagit i vårt arbete med C-uppsatsen, det har varit en 

tid att minnas. 
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Sammanfattning 

Denna sociologiska C-uppsats handlar om stöd till anhörigstödjare. Den har ett hermeneutiskt 

förhållningsätt och data har samlats in genom kvalitativ metod. Fokus har riktats till Gislaved, 

Gnosjö, Vaggeryd och Värnamos kommuner (GGVV regionen).  

 

Efter kontakt med kommunernas anhörigsamordnare väcktes intresset att undersöka de olika 

stöden till anhörigstödjare som finns i GGVV regionen. Då stöden gått från att erbjudas i 

samma form till alla, till att erbjudas individuellt fanns ett intresse av att undersöka vilka stöd 

kommunerna erbjuder. För att få en djupare förståelse av stöden har det även undersökts vilka 

stöd som finns, vilka som tar emot stöden, hur gemenskapen upplevs, men även hur 

anhörigstödjare anser att stöden påverkar dem. Efter intervjuer, deltagande observationer samt 

en livshistoria fanns tillräckligt med material att analysera data med hjälp av teoretiska 

begrepp.  

 

De teoretiska begrepp som använts är Gemeinschaft och Gesellschaft, livsformen Främlingen 

samt Empowerment. Analysen visar att GGVV regionen erbjuder stöd av olika former som 

exempelvis träffar för anhörigstödjare, Må bra dagar och Gapet. En betydelsefull familjär 

gemenskap verkar innefattas på alla de olika stödformerna. Anhörigstödjarna upplever att 

stöden ger dem ny energi, kraft samt att de lättare att prata om sin situation med andra 

personer i liknande situation. Stöd vi studerat når generellt ut till en viss grupp av människor, 

kvinnor över 65 år och dessa kvinnor har svensk etnisk bakgrund. Dessutom erbjuder de fyra 

kommunerna inte samma former av stöd till anhörigstödjare. 
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Abstract 

This sociological essay is about support for relatives prop. It has a hermeneutic attitude, and 

data were collected through qualitative methods. The focus has been directed to the 

municipalities of Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd and Värnamo (the GGVV region). 

 

Contact with relative’s supporters caused interest to examine the various relatives prop that 

are available in the GGVV region. As the support changed from being based on general terms 

to be individualized, an interest aroused to investigate what support the respective 

municipalities offer. To gain a deeper understanding of the support, the beneficiaries have 

been examined as well as the experience of the community and how the families believe that 

the supports affect them. Through interviews, participant observations, and a life story, 

sufficient material was gathered for analyzing the data using theoretical concepts. 

 

The theoretical concepts used are Gemeinschaft, Gesellschaft, The Stanger and 

Empowerment. The analysis shows that the GGVV region offers support for various forms of 

family gatherings for example, “feel good days” or “the Gapet”. A significant family 

community seems to be included in all of the forms of assistance. The families feel that the 

support gives them new energy, and give them strength to talk about their situation. 

Unfortunately, the support we have studied only reach out to a certain group of people, 

women over 65, with a Swedish ethnic background. 

Besides four of the municipalities we reviewed do not offer the same assistance relatives 

prop.  
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1. Inledning 

Jag bor tillsammans med den jag vårdar, är ett uttryck vilket sammanfattar flera 

anhörigstödjares situation som vi mött under uppsatsens process. Det är en mening som 

beskriver hur vissa anhörigstödjare ser på sin roll och hur verkligheten ser ut för flera 

anhörigstödjare.   

 

Den 23 december 1981 var dagen då allt förändrades för en familj i Anderstorp. Rigo, maken 

och fadern drabbades nämligen av en kraftig hjärnblödning. Sedan denna dag har livet 

förändrats för hela hans familj och inte minst för den närmsta anhörigstödjaren, hustrun Ulla. 

Under Rigos sjukhusvistelse kände sig Ulla väldigt ensam. Det fanns flera olika situationer då 

hon hade behövt råd och stöd. Kontakt med en kurator eller med andra anhörigstödjare i 

liknande situation, hade enligt henne behövts, vilket erbjuds idag. Nu cirka 30 år senare har 

stöd till anhörigstödjare förändrats. Den 1 juli 2009 ändrades en paragraf i Socialtjänstlagen.  

 

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

som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”, 

Lag 2009:549 (§ 5:10). 

 

Denna ändring kom att ha en stor betydelse för anhörigstödjare. Det som ändrades var att 

socialnämnden inte bara bör utan ska erbjuda stöd. 

 

Utifrån de stöd kommunerna använder sig av, erbjuds anhörigstödjare att ta del av dessa vid 

behov. Trots detta är det många som avböjer erbjudandet av stöd berättar Gislaveds kommuns 

anhörigsamordnare, Clara Edvardsson Andersson. Hon menar att många ser det som sin plikt 

att ständigt vårda sina anhöriga men samtidigt är det ett flertal anhörigstödjare som uttrycker 

att deras egen hälsa kommer i andra hand. För att få anhörigstödjarna till att ta emot stöd 

anordnas olika träffpunkter men kommunerna köper även in olika slags tjänster som sociala 

medier via internet.  

 

Tekniken har utvecklats och olika media finns i nästan varje hem via tv, datorer eller 

telefoner.  Det blir allt vanligare att kommunicera och skapa gemenskap med andra via dessa 

olika medier. I ett samhälle som blir mer och mer individualiserat kan man fundera över om 

det spelar någon roll hur ett möte sker exempelvis via media eller ansikte mot ansikte. I och 
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med samhällsförändringar skapas nya sociala förhållanden, lojaliteter och gemenskaper, 

problem kan då uppstå. Dessa problem kan förstås med hjälp av sociologiska teorier om 

gemenskap som vi hämtat från Sociologerna Tönnies, Bauman och Collins. 

  

1.1 Problemformulering 

Stöd till anhörigstödjare erbjuds i olika former beroende på vilken kommun man tillhör.  

Något stöden har gemensamt är att de påverkar individer på olika sätt. Då människor har olika 

behov av stöd, kan det finnas en risk att anhörigstödjare inte erbjuds det stöd de är i behov av. 

I ett samhälle som är i ständig förändring, som vårt nutida samhälle som brukar benämnas 

postmodernt, förändras även människors sätt att interagera och skapa gemenskaper. 

Postmodernt brukar förklaras som motsats till eller en utveckling av det moderna 

produktionssamhället och definieras bland annat av krav på ökad individualitet hos 

människorna (Collins 2008). Då människor blir mer individualiserade, är det möjligt att de 

utesluts från den kollektiva gemenskapen. Därför kan det vara av vikt att undersöka stöden 

som kommunerna erbjuder till anhörigstödjare. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de stöd som GGVV regionens fyra kommuner 

erbjuder till anhörigstödjare. Information om vilka stöd som erbjuds har insamlas genom 

kontakt med kommunernas anhörigsamordnare och deltagande vid gemenskapsträffar för 

anhörigstödjare för att undersöka om erbjudande av stöd och behov av stöd sammanfaller. 

 

 Vilka stöd erbjuder GGVV regionens kommuner till anhörigstödjare?  

 Vilka tar emot stödet från kommunerna?  

 Hur anser anhörigstödjarna att de olika stöden påverkar dem och deras situation?  

 Vilken funktion har gemenskapen, då anhörigstödjare får möta personer i samma 

situation? 

 

1.3 Våra definitioner av ord och begrepp 

 Enligt socialstyrelsen är en anhörig en person inom den närmsta släkten eller 

familjemedlem. I detta fall den person som behöver hjälp eller stöd. Trots att vi 

definierar anhörig som en person som är i behov av hjälp eller stöd, definierar vissa 

andra att en anhörig är personen som utför hjälpen eller stödet. När vi beskriver 
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lagändringar samt olika projekt som ägt rum kommer denna skillnad observeras. Då vi 

i vår uppsats behandlar både den som är i behov av hjälp och stöd samt den som utför 

detta har vi valt att använda oss av anhörigstödjare då vi syftar till den som utför hjälp 

eller ger stöd. 

 Ett begrepp vi valt att använda oss av är anhörigstödjare, vi syftar då på personer som 

hjälper och stödjer en annan person med detta behov oavsett anställning hos 

kommunen eller inte. 

 En anhörigvårdare är en person som är anställd hos kommunen för att vårda en 

person som är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning eller är äldre 

(Socialstyrelsen). 

 Vi ser Individualism som motsats till Kollektivism. Vi ser begreppet som en del i det 

svenska samhällets utveckling där vi gått från att bo kollektivt med flera generationer 

i ett bondesamhälle, tills idag då man kan flytta flera mil ifrån sin familj, hyra en egen 

lägenhet och leva mer individuellt utan familjens närhet. Sociologen Bauman 

teoretiserar samhällets förändring genom att förklara att människor idag allt mer lever 

från dag till dag i ett samhälle som ständigt förändras. Bauman skriver att vi inte 

längre har samma sociala skyddsnät som var vanligare förr, vilket lett till att 

människor utvecklat en individualitet. Frånvaron av det sociala skyddsnätet i dagens 

samhälle medför att människor i vissa situationer får kämpa ensamma med en uppgift 

som de flesta inte ha möjligheter till att klara av själva (Bauman, 2002).  

 

1.4 Disposition 

Denna C-uppsats är uppdelad i sju olika kapitel, varje kapitel är sedan strukturerat genom 

underrubriker. I det första kapitlet ”Inledning” introduceras ämnet och begreppet 

anhörigstödjare samt problemformulering, syfte och frågeställningarna. Det andra kapitlet 

heter ”Förändringar”, i detta kapitel behandlas andra verksamheter som erbjuder stöd till 

anhörigstödjare, definitioner på ord och begrepp som kommer användas i uppsatsen samt 

tidigare forskning inom ämnet. I det tredje kapitlet ”Teori och Begrepp” definieras begreppen 

Gemeinschaft och Gesellschaft, livsformen Främlingen samt Empowerment. ”Metod” det 

fjärde kapitlet handlar om hur vi gått till väga för att samla in material. Det femte kapitlet 

”Presentation av material” presenterar uppsatsens empiri, här belyses flera citat av 

anhörigstödjare. I det näst sista kapitlet ”Sociologisk analys” analyseras empirin med hjälp av 
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teorier och begrepp. Det sista kapitlet ”Reflektioner” presenterar tankar som uppkommit 

under uppsatsskrivandets process. 

 

2. Förändringar 

För att förstå hur stöd till anhörigstödjare växt fram i vårt svenska samhälle ges i denna del en 

historisk bakgrund. Här beskrivs hur lagar har förändrats från 1990 – talet och framåt.   

Det ges exempel på andra verksamheter som erbjuder stöd till anhörigstödjare förutom 

kommunen. Därefter följer tidigare forskning inom ämnet anhörigstödjare. Avslutningsvis 

följer en definition av vissa ord och begrepp som används i C-uppsatsen. 

  

Från mitten av 1990- talet har förändringar gjorts i syfte att förbättra och utveckla stöden till 

anhörigstödjare. Olika projekt har utförts tillexempel då tjugosju kommuner fick dela på 7,5 

miljoner kronor år 1996 som skulle gå inom äldreområdet. Projekten skulle verka nydanande 

och utvecklande. Efter projektets utvärdering föreslogs att kommunerna skulle arbeta flexibelt 

och självständigt med stöd till anhörigstödjare samt samverka mellan 

anhörigstödjare/frivilligorganisationer samt kommun/landsting (Winqvist, 2010).  

 

Som tidigare nämnts lades år 1998 till en paragraf i Socialtjänstlagen (SoL), där 

socialnämnden bör erbjuda stöd till anhöriga. Redan året efter kom ett förslag om att skärpa 

denna lag till att socialnämnden ska erbjuda stöd till anhöriga. Denna lagändring togs inte i 

kraft förrän år 2009. 

 

År 1999 och tre år framåt pågick projektet ”Anhörig 300” som var ett stimulansbidrag för att 

utveckla samverkan mellan kommuner och frivilligorganisationer för att underlätta och bidra 

till en livskvalitet för dem som vårdar äldre, funktionshindrade eller långtidssjuka.  Under 

projektets gång framkom en önskan om att synkronisera erbjudna stöd utifrån anhörigas 

behov och önskemål. Efter de tre åren och Anhörig 300 utvecklades nya stödmodeller, som 

lever kvar idag. Regeringen avsätter hundratals miljoner kronor till anhörigområdet varje år 

och kommunerna har en ambition att anpassa och strukturera stöden utifrån individernas 

behov (Winqvist, 2010). 

 

2.1 Kommunala myndigheter och Frivilligorganisationer 
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Uppsatsen handlar om fyra kommuners stöd till anhörigstödjare, det kan vara av betydelse att 

upplysa om att det finns fler organisationer som erbjuder stöd till anhörigstödjare. Jönköpings 

Landsting informerar på sin hemsida om att det enligt Socialtjänstlagen är kommunerna som 

är skyldiga att erbjuda stöd till anhörigstödjare och att det kan skilja kommunerna emellan 

vilka stöd som finns att få. Jönköpings län har tagit fram kontaktkort till anhörigstödjare där 

det finns uppgifter om den anhörige som vårdas. Detta för att anhörigstödjaren ska känna 

trygghet om de råkar ut för exempelvis en olycka eller akut sjukdom (Lj, 2012).  

 

 I Sverige finns även föreningen Anhörigas Riksförbund (AHR). Det är ett nationellt förbund 

som stöttar anhörigstödjare på olika sätt. AHR genomför en mängd aktiviteter och insatser för 

att stärka anhörigstödjare och även anhörigföreningars ställning i samhället. De menar att det 

bara är anhörigstödjare som kan definiera vad anhörigstöd är och vill genom deras kunskap, 

kompetens och erfarenheter skapa förutsättningar att anhörigstödet blir av god kvalité (AHR, 

2012). 

 

Det erbjuds även stöd till anhörigstödjare från Röda korset. De menar att hjälpen från 

samhället inte alltid är tillräcklig och anordnar samtalsgrupper och träffar där anhörigstödjare 

som ger varandra stöd. Anhörigstödjare är välkomna både om deras anhörige vårdas på 

institution eller i hemmet (Redcross, 2012). I GGVV regionen finns även en strokeförening 

där anhörigstödjare kan träffas för att ge varandra råd och stöd (Strokeföreningen 2012).  

 

2.2 Tidigare forskning om anhörigstödjare 

Vi kommer att presentera två avhandlingar och en C-uppsats som berör anhörigstödjarnas 

situation. Vi kommer även att presentera en artikel från Socialstyrelsen som tyder på ett 

könsmönster inom anhörigvård samt en ”Nyhet” från Göteborgsuniversitet, Sahlgrenska 

akademin.  

 

Det har gjorts forskning om anhörigstödjare, exempel följer nedan, men det är vanligare att 

forska om den anhörige. Forskning om stöd till anhörigstödjare som riktats mot något 

specifikt som exempelvis stroke finns också. Tidigare forskning om vad kommunerna 

erbjuder för stöd till anhörigstödjarna samt hur de olika befintliga stöden påverkar dem har vi 

inte funnit. Vi har heller inte funnit någon forskning om sociala gemenskaper bland 

anhörigstödjare. 
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Avhandlingen ”De kan, de vill, de orkar men…” inom Folkhälsovetenskap av Wallengren 

Gustafsson (2009) visar att närstående till dem som drabbats av stroke upplever kaos, kamp 

om frihet men trots detta kan hitta ett sätt att bereda ordning i kaoset. Slutsatsen är att en viss 

ökad kunskap behövs för att förstå informationsmaterialet från strokeenheterna. 

  

”Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning, erfarenheter av stöd och av att vara 

professionell stödjare” heter en avhandling inom ämnet Medical (Lindblad, 2006) som 

handlar om föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Avhandlingen lyfter fram att 

föräldrarna hade svårt att bli tagna på allvar och blev ignorerade av barnets professionella 

vårdare. Ett sådant ignorerande ger upphov till känslor som maktlöshet men även ilska mot de 

professionella. Resultat visade även att föräldrars vardag blir lättare då de får hjälp som är 

anpassad efter deras behov.  

 

Det har gjorts forskning inom Socialt arbete av Lindberg och Wikström (2011) en studie med 

titeln ”Implementering av SoL 5 kap. 10§”. Uppsatsen syftar till att studera implementering 

av lagförändringen där socialnämndens skyldighet till anhörigstödjare förändrades. Från att 

socialnämnden bör erbjuda stöd till ska, vilket vi tidigare upplyst om i inledningen. Rapporten 

visar att de studerade kommunerna inlett projekt, riktlinjer, strategier samt policy för att följa 

upp den nya lagändringen.  

 

I en artikel från Socialstyrelsen ”Gifta kvinnor har hemtjänst – gifta män har fruar?” (Soc, 

2011) presenteras statistik där detta har konstaterats genom en analys med personer från 64 år 

och uppåt. Analysen visade att drygt 62 procent av anhörigvårdarna är kvinnor och resterande 

38 procent är män. Analysen visar även att det är vanligare att kvinnor vårdar sina män utan 

hjälp av hemtjänst.  

 

Gosman-Hedström är docent vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska 

akademin vid Göteborgs universitet. Hon presenterar en artikel vid namn ”Mer stöd behövs 

till kvinnor som vårdar äldre män hemma efter stroke”. Artikeln belyser att kvinnorna vars 

män drabbats av stroke upplever att det är som att ”leva med en annan man”. De vårdande 

kvinnorna såg sina män mer som vårdobjekt än som make (Sahlgrenska.se). 
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3. Teoretiska begrepp 

För att kunna göra en sociologisk analys av anhörigstödjares behov av stöd och de stöd som 

erbjuds från kommuner kommer vi att använda oss av sociologiska teorier och begrepp. De 

begrepp vi valt att använda är Gemeinschaft och Gesellschaft, livsformen Främlingen samt 

Empowerment. 

 

3.1 Nya sociala förhållanden och ny gemenskap 

Vissa säger att ”det var bättre förr” vilket uttrycker en saknad av någonting. Men vad var det 

som var bättre förr? I det moderna samhället byggde individer gemenskap och närhet till 

varandra där de levde tillsammans, närmare sin familj, vilket möjligtvis bidrog till trygghet 

och tillhörighet. Samhället har genomgått flera moderniseringsvågor såväl som revolutioner 

och krig. Dessa vågor kan ha inneburit att vissa individer har förlorat trygghet och 

gemenskap. Då samhället förändras till att bli mindre sammanhållet och inriktat på 

välfärdsutveckling och mer fragmentariserat menar sociologer som Bauman (2002) och 

Collins (2008) med flera att postmoderniteten skapats, och genom denna förändring skapas 

nya sociala förhållanden och ny gemenskap. Detta kan ha bidragit till positiva eller negativa 

konsekvenser för individer då ett spel om under- och överordning satts igång för att 

tillförsäkra sin trygghet (Knoll & Witt, 2005)  

 

Sociologen Ferdinand Tönnies (Knoll & Witt, 2005) teoretiserade kring två typer eller former 

av gemenskap som han kallade för Gemeinschaft och Gesellschaft. Gemeinschaft handlar om 

samspelet mellan handling och tanke vilket kan speglas i familjeförhållanden under 

bondesamhället där gruppens vilja styrde hur du som individ  

handlade. Gesellschaft handlar däremot om att tanken inte har en direkt koppling till handling 

vilket man kan jämföra med dagens moderna samhälle där man ofta sätter den individuella 

handlingen före gruppens vilja.  

 

Att vi valt att använda oss av Tönnies teorier om gemenskap beror på att vi är intresserade av 

att analysera gemenskapen som finns mellan anhörigstödjarna. Teorierna har även en historisk 

bakgrund som kan förklara hur gemenskapen bildas, hur den förändras genom samhällets 

utveckling men även varför den är viktig för individer. 

 

Tönnies såg två former av individualism, den osjälvmedvetna (unself-conscious) som flödar 

naturligt ur Gemeinschaft och den självmedvetna (self-conscious) som föds men även skapas 
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av Gesellschaft.  

 

Tönnies menade att traditioner har en viktig påverkan av individernas individuella handlingar 

i Gemeinschaft men inte lika stark i Gesellschaft. Gemenskap i exempelvis en familj, där det 

är Gemeinschaft som håller dem samman, ser annorlunda ut än i Gesellschaft där individer 

som är fristående från varandra bildar en samhällsgemenskap eftersom de har något 

gemensamt. Om någon som är med i en grupp inte längre känner gemenskap eller funktion av 

någon anledning kan den individen eventuellt söka sig till andra kollektiv (Knoll & Witt 

2005). 

 

En annan klassisk sociolog som teoretiserade om människors livsformer var Georg Simmel. 

Han skrev om begreppet Främlingen, en främling vars ställning i ett sammanhang bestäms 

utifrån just att han/hon inte tillhör området och därmed har kvaliteter som inte kommer ifrån 

eller härstammar från området. Distansen som finns inom förhållandet mellan främlingen och 

den icke främmande medför att den som är nära blir avlägsen och den som är avlägsen blir 

nära. Främlingens position och inverkan på en grupp kan var mycket positiv och har en 

funktion som av Simmel beskrivs med begreppet växelverkan (Simmel, 1981).  

 

3.2 Individualisering och egenmakt 

Under 1970-talet började begreppet Empowerment användas i vetenskaplig litteratur och 

riktar sig inte endast till politik utan till alla som arbetar med att hjälpa människor. 

Empowerment har blivit ett populärt begrepp och används inom olika slags verksamheter. 

Begreppet används både individuellt och kollektivt. I det senare med föreställningar om att 

man är starkare i en grupp än ensam. Att begreppet blev populärt kan beror på att många 

önskade bryta gamla tankebanor om att vissa individer var okunniga, passiva och i behov av 

styrning. Empowerment kan förklaras med tre ord riktade mot en inre känsla av styrka, makt 

och kraft. Begreppet syftar till att hjälpa människor att ta makt för att kunna påverka sin egen 

situation – egenmakt. Detta kan göras exempelvis genom att förbättra möjligheter och 

förmågor att ta del av samhällslivet. 

 

Vi valde att använda oss av teorin om egenmakt och begreppet Empowerment, då vi sett en 

anda hos våra informanter som tyder på en vilja att stärka andra människor de kommer i 
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kontakt med via olika stödformer. Det är även en teori som tydliggör betydelsen av hur viktigt 

det är att människor tar del av samhället och ges en chans till makt över sitt liv.    

 

Som människa vill man känna sig stark, kraftfull men även ha en inre känsla av makt och 

kontroll över sitt liv. Begreppet används ofta inom den hjälpande sektorn och är ett alternativt 

förhållningssätt till hur denna hjälp kan gå till i en akut eller långvarig situation.  

Att man i ett kollektiv får mer kunnande, kraft samt kreativitet gör att man enklare kan nå sina 

mål än om man försöker nå sitt mål individuellt.  Men samtidigt kan inte en grupp bli stark 

om dess medlemmar är passiva, vilket tyder på ett behov att utveckla de enskildas förmåga att 

visa respekt och ödmjukhet i gruppen.  

 

Man kan alltså arbeta med Empowerment för att stärka en inre känsla av makt och 

tillrättaläggande för de som inte redan har makt i samhället. Ett ordspråk som beskriver 

begreppet Empowerment är ”Ta från de rika och ge till de fattiga”, där individer som har makt 

kan hjälpa andra till att ta makt. Empowerment handlar om goda förhållningssätt som man 

delar med sig av till andra istället för dåliga. Detta ska göras med ödmjukhet och respekt för 

att få den enskilde att känna god självkänsla (Askheim & Starrin 2007). Sociologen Randall 

Collins har utvecklat teorin om Empowerment genom begreppet emotionell energi. Man kan 

känna en emotionell energi där god energi och känslor om vad som är rätt och fel innefattas. 

Till följd av den emotionella energin kan människor göra saker när de är tillsammans med 

andra som de inte kunnat eller velat göra enskilt. Att tillhöra en grupp med människor i 

liknande situationer kan få dem som ingår att känna sig starkare än om de hade varit ensamma 

(Collins, 2008). 

4. Metod och tillvägagångssätt 

I denna uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Vi har använt oss av 

intervjuer, deltagande observationer samt en livshistoria. Denscombe menar att tonvikten i en 

kvalitativ metod ligger på ord vid insamling av data och inte statistik (Denscombe 2009). 

Forskningsstrategin vi använt oss av är hermeneutik, denna metod förutsätter ett antagande 

om att verkligheten är hur vi uppfattar den. Inom hermeneutiken sätts tolkning av upplevelser 

i fokus och vi som forskare försöker hålla oss neutrala för att få en förståelse för den sociala 

verkligheten. Intresse för hur människor vet saker samt vet saker tillsammans gör att 

samspelet mellan människor hamnar i centrum. Att förstå samspel mellan människor kan leda 

till förståelse kring dem samt sociala fenomen. Hermeneutik handlar alltså till stor del av att 
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tolka den sociala verkligheten men även reflektera över hur man som forskare vet saker 

(Lundin 2008). Som forskare har vi under studien reflekterat över vår egen uppfattning kring 

ämnet. Valet att studera stöd till anhörigstödjare gjordes utifrån eget intresse för ämnet. Att 

man som forskare går in i en studie med olika intressen, bakgrund och upplevelser speglar 

enligt oss vår tolkning av resultat. Det kan vara svårt att förhålla sig subjektiv då man i de 

flesta frågor har en egen inställning. Denscombe skriver att vara objektiv i forskning innebär 

att man är neutral och att analysprocessen ska vara så rättvis och ärlig som möjligt 

(Denscombe 2009). Rättvisa och ärlighet vill vi uppnå genom att berätta om vårt intresse för 

ämnet samt vår förförståelse. 

 

Det är alltså människors erfarenheter vi vill bygga vår studie på för att få en förståelse för 

stöden kommunerna erbjuder, vilka stöd som erbjuds och vilka som efterfrågas. Något som 

kännetecknar kvalitativforskning är induktion, vilket vi använt oss av, där man utgår från sin 

insamling av information för att sedan tolka dessa med hjälp av teorier (Boolsen 2007). Vi har 

alltså utifrån våra informanters erfarenheter av stödformer valt vilka teorier och begrepp vi 

anser vara relevanta att använda då vi tolkar vårt insamlade material.  

 

Vi beslutade oss för att skriva om ämnet anhörigstödjare, bland annat eftersom båda har 

arbetat inom vården. Där har vi mött anhörigstödjare som vid flera tillfällen har varit 

förtvivlade över sin situation. Våra erfarenheter av detta har gett oss en viss förförståelse för 

problematiken. Det är möjligt att vi tolkar eller analyserar vårt resultat subjektivt, men vi 

kommer ändå att försöka förhålla oss objektiva och göra relevanta och väl underbyggda 

tolkningar och analyser.  

 

Vi var eniga om att vi skulle ta kontakt med en kommun vi inte har anknytning till och för att 

få vidare information om ämnet gick vi in på Gislaveds kommuns hemsida och sökte på 

”anhörigstödjare”. Vi fick då fram kontaktuppgifter till Clara Edvardsson Andersson, 

anhörigsamordnaren i kommunen. Efter ett telefonsamtal med henne blev vi välkomnade på 

en intervju. Under intervjun fick vi information om att de olika stöd som erbjuds till 

anhörigstödjare är individuellt anpassade utifrån de stöd kommunen har att erbjuda. 

 

Att stöden erbjuds individuellt utifrån vilka stöd kommunen har att erbjuda tyckte vi var 

intressant, då vi förstått att anhörigstödjare har olika behov. Vi formade därefter våra 



11 

 

frågeställningar och efter intervjun med anhörigsamordnaren i Gislaved tog vi även kontakt 

med Gnosjö, Vaggeryd samt Värnamos anhörigsamordnare. Samtliga anhörigsamordnare var 

positiva till att medverka i en intervju.  

 

Genom de fyra intervjuerna fick vi information om vilka olika stöd de fyra kommunerna 

erbjuder samt vilka endast vissa av dem erbjuder. Anhörigsamordnarna var mycket 

tillmötesgående och vi blev även inbjudna till olika träffpunkter samt en övernattning 

tillsammans med anhörigstödjare. På det viset fick vi även kontakt med anhörigstödjarna. 

Förutom de olika träffpunkterna tog vi även kontakt med en kvinnlig anhörigstödjare från 

Gislaveds kommun, kvinnan har skrivit en bok om att vara just anhörigstödjare och Gislaveds 

anhörigsamordnare tipsade oss om att hon sannolikt skulle vilja ställa upp på en intervju. En 

annan stödform vi blev intresserade av att undersöka var det sociala nätverket via Internet. Vi 

gjorde en telefonintervju med en av de personer som startade nätverket. 

  

4.1 Urval och avgränsningar 

Stöd till anhörigstödjare finns i många olika former (se bilaga 1) därför har vi gjort en 

avgränsning. Då korttidsvård, dagvård samt avlösning i hemmet är stöd som kräver ett 

biståndsbeslut valde vi att inte studera dessa tre stödformer. Vi har istället fokuserat på 

stödformer som inte kräver något biståndsbeslut, utan de stöd vi har fokuserat på är till för 

alla anhörigstödjare.  

 

Vi valde att geografiskt avgränsa oss till Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamos 

kommuner (GGVV regionen). Dessa fyra kommuner har många gemensamma intressen och 

marknadsför sig ofta som GGVV regionen. Detta är mycket omtalat i trakten och därför 

kändes det som en naturlig avgränsning. En annan anledning till att vi valde att avgränsa oss 

till GGVV regionen är att vi själva bor inom området. Vi hade lätt att ta oss till mötesplatser 

både snabbt och utan några större ekonomiska utgifter. Även urvalet av informanter formades 

av att vi väljer en region vi har nära till. Då vi av olika slags tillfälligheter mötte informanter i 

olika situationer kan vi kalla både det geografiska och informanternas urval för således ett 

bekvämlighetsurval. Denscombe beskriver bekvämlighetsurval genom att just belysa hur en 

tillfällighet kan bidra att ge forskaren tillgång till det som skall studeras. Man kan använda sig 

av bekvämlighetsurval då man får tillfällighet att samla in data från ett urval, och inte vill 

missa detta tillfälle (Denscombe, 2009). 
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Vi fick kontaktuppgifter till anhörigstödjaren och den anhörige genom Gislaveds 

anhörigsamordnare. De delade med sig av sin livshistoria och då fick vi blev tipsade om 

denna kontakt från anhörigsamordnaren kan vi även kalla vårt urval för snöbollsurval. Med 

snöbollsurval menas att någon person hänvisar vidare till någon annan person (Denscombe, 

2009).  Vi tror inte att vi fått kontakt med denna anhörigstödjare samt anhörige utan 

anhörigsamordnarens hjälp, då vi inte hört talas om dem tidigare. Denscombe menar att 

snöbollsurval kan göra att forskaren kommer en person närmare då man blivit framhjälpt och 

fått förslag att ta kontakt med någon. Det kan även vara en referens att öka forskarens 

anseende och trovärdighet och ett sätt att närma sig på ett personligare sätt (ibid). När vi 

berättade för anhörigstödjaren och den anhörige att anhörigsamordnaren hänvisat oss till dem 

visste hon direkt vilka vi pratade om och vi upplevde att anhörigstödjaren ansåg oss 

trovärdiga. 

   

Samtliga informanter består av anhörigstödjare som fått någon form av stöd i de olika 

kommunerna, anhörigsamordnare, andra ansvariga för stöd till anhörigstödjare samt anhöriga.  

Vi vill poängtera att anhörigstödjarna vi har intervjuat inte med full säkerhet tillhör GGVV 

regionen men har erbjudits någon stödform som ges i regionen.   

 

Vi är medvetna om att vårt resultat inte kan generaliseras att gälla över hela landet. GGVV 

regionen är troligen inte representativt utan det kan finnas regionala skillnader. Ett exempel är 

att kommuner inte erbjuder samma stödformer till anhörigstödjare. En anledning till att 

kommunerna erbjuder mer eller mindre stöd kan bero på efterfrågan av behov. Det kan även 

vara så att frivilligorganisationer, som kyrkor, röda korset eller andra föreningar erbjuder stöd 

som anhörigstödjarna är i behov av och därför behöver de inte ta stöd från kommunen. Det 

kan även vara tvärtom och då kan anhörigstödjaren vända sig till kommunen då de inte är 

medlemmar i exempelvis kyrkor eller föreningar.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att använda oss av tre olika metoder för att samla in data, vilket kallas för 

triangulering. Triangulering innebär att man ser på saker utifrån fler än ett perspektiv. Valet 

av tre olika metoder ger en möjlighet att utifrån olika positioner studera olika ämnen, detta ger 

även möjlighet till bättre insyn och kunskap (Denscombe 2009). Vårt val att använda oss av 

tre olika insamlingsmetoder föll sig naturligt då vi studerade olika stöd till anhörigstödjare. 
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Då anhörigstödjarna blev erbjudna olika slags stödformer medgav även detta att vi som 

forskare fick ta del av stöden i olika miljöer. Vi valde att anpassa datainsamlings metod 

utifrån vad som vi ansåg skulle ge bäst resultat. De vi valt att utföra intervjuer med, har varit 

personer som kunde dela med sig av konkret information som vilka stödformer en viss 

kommun erbjuder. Valet att utföra en livshistoria gjordes så våra informanter varit med om 

något som varit av betydelse för personens liv, historian har även enligt oss haft en mening 

med att berättas då personerna blivit behandlade på ett mindre bra sätt i en svår livssituation. 

Vi utförde även deltagande observationer, detta för att på ett mer diskret sätt komma närmre 

anhörigstödjarna och få ta del av samtalen som ägt rum då de tagit del av stöd.      

 

 Intervjuerna med anhörigsamordnarna har skett individuellt mellan de var för sig och av oss 

två forskare. De har varit semistrukturerade vilket betyder att forskaren har ett färdigt ämne 

men kan tänka sig att vara flexibel om vilken ordning svaren på frågorna skall komma 

(Denscombe 2010).  

 

Även intervjun med en av dem som startade det sociala nätverket via Internet var 

semistrukturerad men med en av oss forskare via telefon. Telefonintervjun valdes för att vi 

inte hade möjlighet att göra en resa för att genomföra intervjun. Det som var bra med just 

telefonintervjuer var att vi inte behövde resa, vilket kan behövas då en intervju görs ansikte 

mot ansikte. Människor är ofta lika ärliga via telefonintervju och tvåvägskommunikationen 

kvarstår. Forskaren kan även lättare via telefon hålla sig kortfattad angående vad hon eller han 

forskar om (Denscombe 2010).  

 

Livshistoria baseras på hela en människas liv eller bara en del av det (Denscombe 2010). När 

vi fick ta del av livshistorian var det en anhörig, samt dennes anhörigstödjare och vi båda 

forskare som medverkade. Vi fick ta del av en livshistoria då vi fick berättat hur en 

anhörigstödjare har upplevt att inte få någon form av råd eller stöd. Med en livshistoria får 

man en infallsvinkel där man kan gå in på djupet av en individs erfarenheter. Man vill 

kartlägga erfarenheter och porträttera dem. 

 

När vi deltagit på träffpunkter har vi använt oss av deltagande observationer vilket är en 

metod där man kan delta i samtal med någon annan och engagera sig i vad någon säger. Man 

deltar i samspel för att få så trovärdig data som möjligt. Det är viktigt att man försöker 

medverka i det sociala sammanhanget och försöker få de andra att känna att man är en av 
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dem. En fördel med detta kan vara att man kommer in i människors verklighet och kan 

använda sina nya erfarenheter, känslor och intryck för att tolka datamaterialet (Fangen 2005). 

På våra deltagande observationer har vi känt oss delaktiga och upplevt att andra har uppfattat 

oss en del av sammanhanget.  

 

4.3 Validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie 

Enligt Skeggs är begreppet validitet i en kvalitativ studie att man som forskare är trovärdig 

och övertygande men även att resultaten man presenterar är bindande (Skeggs, 1999). Alla de 

erfarenheter vi har fått del av via intervjuer och deltagande observationer har vi strävat efter 

att behandla med respekt. Vi har sett vår uppgift som forskare viktigt och Skeggs skriver att 

validiteten beror på vem eller vilka som kommer fram till omdömet i studien (ibid) och därför 

har vi försökt att vara objektiva utan att låta vår egen förförståelse påverka våra tolkningar. 

Skeggs menar även att analysen ska vara ansvarsfull, rigorös och ha en tillfredsställande 

redogörelse i materialet (ibid).  

 

Som forskare har vi fått ta del av människors erfarenheter och för att andra som är 

intresserade om ämnet skall få en uppfattning om forskningsområdet vi har studerat har vi 

varit noga med att ge en bakgrund till ämnet anhörigstödjare. Detta för att erbjuda läsaren en 

förståelse för hur samhället utvecklat stöd till anhörigstödjare. Vi har känt en tacksamhet till 

alla som deltagit i vår studie och känner ett ansvar att förmedla våra informanters talan så 

sanningsenlig och rättvis som möjligt.  

 

Reliabiliteten, även kallad tillförlitlighet, innebär att mätningar som upprepas ger samma 

resultat men även att de är korrekt utförda (Boolsen, 2007). Då det gäller vår undersökning 

kan vi inte mäta reliabiliteten då vår empiri inte kan generaliseras. Vi har använt oss av en 

livshistoria och eftersom en livshistoria inte är lik någon annan kan ingen forskare få fram 

samma svar, om den inte får lyssna på samma persons livshistoria. Detta gäller även 

anhörigstödjarna på Må bra dagarna och träffarna.  

 

När det gäller citaten har vi varit noga med att inte ta de ur sitt sammanhang och på ett så 

rättvist sätt som det har varit möjligt fört fram våra informanters historier. Reliabiliteten i vår 

hermeneutiska studie, där resultatet bygger på erfarenheter och tolkningar, kan vi inte försäkra 

är tillräckligt tillförlitlig eftersom det kan skilja sig från gång till gång. Även att förmodligen 
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inte skulle vara samma informanter på plats vid en upprepning av studien, gör att det 

förmodligen inte skulle ge samma resultat.  

 

4.4 Etiska överväganden 

När det handlar om forskningsetik är det viktigt att tänka på att man som forskare respekterar 

deltagarnas rättigheter och värdighet. Man vill undvika att någon av deltagarna som 

medverkar lider någon skada av att delta. Det är även av vikt att man som forskare arbetar på 

ett ärligt sätt och respekterar de medverkandes integritet (Denscombe, 2010). 

 

I alla nya kontakter oavsett om det varit med anhöriga, anhörigstödjare, anhörigsamordnare 

eller med andra som arbetar inom ämnet så har vi frågat om de velat medverka. Vi har även 

påpekat att det är frivilligt att delta och att vara anonym. De som valt att vara anonyma är de 

anhörigstödjare vi mött på träffpunkter, vi kommer heller inte ange datum då träffarna ägde 

rum, även det för att ingen identitet skall kunna avslöjas. De ansvariga för träffpunkter 

informerade anhörigstödjarna om att vi skulle komma och att det var frivilligt att ta kontakt 

med oss. Ulla och Rigo som delat med sig av en livshistoria samt anhörigsamordnarna 

önskade dock att inte behandlas anonymt. Paret har även godkänt texten vi presenterar i 

resultatet även detta för att undanröja möjliga missförstånd samt ge en så sanningsenlig bild 

av livshistorian som möjligt.   

 

4.5 Metod för bearbetning och analys 

Vi har samlat in empirisk data från livshistorian, intervjuer samt deltagande observationer. 

Vårt empiriska material kommer vi att tolka och analysera genom citat som uttrycker 

ståndpunkter kring anhörigstöden. Samtal som ägt rum med flera deltagare kommer 

presenteras i löpande text, då det kan vara fler än en som samtyckt. Vi kommer även att 

presentera livshistorian i löpande text i resultatdelen. Anhörigstödjarna som valt att vara 

anonyma presenteras med påhittade namn.  

5. Presentation av materialet 

I nedanstående presentation kommer urval ur livshistorian att presenteras genom en 

berättande text samt citat. Sedan följer intressanta kommentarer som uppkommit under 

intervjuer samt våra deltagande observationer som även de belys genom citat.  
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5.1 Ullas och Rigos livshistoria 

Efter att vi blivit tipsade om att ta kontakt med Ulla av Gislaveds kommun 

anhörigsamordnare gjorde vi detta. Efter kontakt med Ulla bestämdes att vi skulle få besöka 

henne och hennes man i deras hem för att få ta del av deras livshistoria. Ullas man Rigo var 

under viss tid med under samtalet, därför finns även hans bild av livshistorian med.  

 

Ulla berättar om den 23 december 1981 var dagen då allt förändrades, hennes man Rigo, som 

då var nyss fyllda 40 år, drabbades av en kraftig hjärnblödning. Han fördes till Värnamo 

sjukhus och sedan vidare till universitetssjukhuset i Linköping. Rigo hade tur att överleva 

hjärnblödningen men sedan denna dag har livet förändrats för honom men även för henne. 

”Jag kände mig väldigt ensam då Rigo låg på sjukhus, hans personlighet förändrades och 

humöret var dåligt. Jag kunde heller inte lite på honom” / Ulla.  

I citatet ovan berättar Ulla att hon kände sig ensam och att hennes mans personlighet 

förändrats. Ulla berättade att det fanns flera situationer då hon hade behövt råd och stöd under 

denna period. Något som uttrycker Rigos personlighetsförändring men även hur Rigo och 

Ulla blev behandlade på sjukhuset är citatet nedan: 

”Jag försökte rymma från sjukhuset en dag. När jag kom ut från avdelningen tog jag hissen 

ner till entrén men när jag såg att det var dåligt väder ute ångrade jag mig och ville tillbaka 

till min avdelning igen. Men jag hade glömt vilken våning jag skulle till och in i hissen kom en 

undersköterska som hjälpte mig till rätta och överlämnade mig till den rätta personalen med 

orden – Är den här eran? Sätt skyltar på era patienter hädanefter” /Rigo 

Rigo berättar i citatet ovan om en situation han hamnade i då han var inlagd på sjukhuset efter 

hans stroke.  

 

Ulla berättar om en annan situation där Rigos personlighetsförändring visade sig: 

Vi var på en tillställning då Rigo plötsligt försvann utan att meddela mig, det visade sig att 

Rigo tyckte att ljudet var för högt och att han gått hem utan att meddela mig” /Ulla. 

 

I citatet ovan berättar Ulla att hon inte hade någon som gav henne råd och stöd i dessa 

situationer, ingen kurator, anhörigstödjare eller kontakt med andra anhörigstödjare. Släkt hade 

de men det var svårt för dem att förstå den ”nye” Rigo. Ulla försökte ge dem förståelse genom 

att skriva ner hur man skall prata med Rigo, exempelvis att inte ställa flera frågor i en fråga. 

Släkten glömde tyvärr ofta att använda dem. Ulla berättar att hon och Rigo isolerade sig mer 

och mer. Ulla kände ofta oro då de skulle träffa folk, Rigo kunde vräka ur sig precis vad som 
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helst och använde ibland felaktiga ord. Ulla upplevde ofta att hon fick medla eller förfina det 

han sa. Det var även svårt att göra saker tillsammans med andra och det fanns mycket att ta 

hänsyn till exempelvis Rigos humör. 

 

Ulla berättar att hennes bakgrund som sjuksköterska har hjälpt henne att i sin tur hjälpa Rigo, 

då han inte heller fick någon hjälp av logoped eller sjukgymnast. Utifrån kunskaper fick Ulla 

försöka hjälpa både Rigo och sig själv. Hon visste att Rigo hade lätt för siffror varför hon 

började med multiplikationstabellen och övade detta med honom, vilket heller inte alltid var 

lätt. I Rigos huvud var ”1+1=3” rätt, och det var han lika säker på som att ”1+1=2” för oss. 

Rigo berättar att då han var så säker på att svaret var rätt tyckte han att det var löjligt att sitta 

med så enkla tal. Inte nog med hjärnblödningen, 1992 fick Rigo en hjärninfarkt. 

”Det gäller att orka och att ta en sak i taget, men Rigo har varit en fighter”/ Ulla.  

Efter Ullas citat ovan säger hon att perioden då Rigo var som sämst varit tuff, att hon fått lära 

sig att ta en sak i taget för att orka med sin situation och att hennes man har kämpat.  

Ulla berättar att en dag när hon läste i tidningen såg hon att Afasiföreningen skulle hålla en 

träff i kommunen. Hon åkte dit och från den dagen har Ulla och Rigo inte varit ensamma. Här 

fick de träffa andra i samma situation vilket fick dem att omedelbart gå med i föreningen. 

Rigo berättar att sedan dess har hans rehabilitering gått starkt framåt, men det har tagit många 

år. Numera som 70- åring sitter han med i kommun- landstingsfullmäktige. Ingenting är 

omöjligt med rätt inställning och hjälp, i detta fall stöd av en anhörigstödjare och 

afasiföreningen säger Rigo. 

 

5.2 Stöd som erbjuds och hur anhörigstödjarna får information om dessa 

Gislaveds kommun anhörigsamordnare berättar att när en anhörigstödjare har ett behov av 

stöd kan den vända sig till kommunen. För att kommunens personal som kommer i kontakt 

med anhörigstödjaren ska ha vetskap att det finns stöd till anhörigstödjare, informeras de 

anställda om detta med jämna mellanrum.  

 

Vid kontakt med kommunen blir anhörigstödjaren hänvisad till anhörigsamordnaren. Av 

anhörigsamordnaren får anhörigstödjaren rådgivning och kan under denna kontakt bli 

erbjuden någon stödform. Dessa stöd kan i GGVV regionen bestå av enskilda samtal, träffar 

för anhörigstödjare där man utför olika aktiviteter tillsammans. Aktiviteterna kan bestå av att 

man fikar, tränar, lyssnar på föreläsningar eller någon form av utbildning. Två av 

kommunerna erbjuder även anhöriga att åka på Må bra dagar. 
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En annan stödform är det sociala internet nätverket Gapet, där man tillsammans med andra 

anhörigstödjare kan byta erfarenheter och ge varandra stöd. Man kan även få råd och stöd av 

professionella inom ämnet. Stödet till anhörigstödjarna kan se olika ut beroende på vilken 

kommun man tillhör. Tillhör man någon kommun som inte erbjuder ett specifikt stöd har man 

inte rätt att få del av det stödet. De fyra kommunerna erbjuder liknande stöd, den stora 

skillnaden är att två kommuner inte erbjuder någon form av Må bra dagar. Vilket stöd en 

anhörigstödjare tar del av väljs individuellt beroende på vilka stöd kommunen erbjuder. Det 

finns emellertid stöd där anhörigsamordnaren bedömer om anhörigstödjaren är berättigad till 

stödet eller inte.  

 

Nedan redovisas de fyra kommunernas erbjudna stöd samt hur många procent 

anhörigsamordnarna arbetar: 

 

 I Gislavedkommun arbetar anhörigsamordnaren 100 procent med stöd till 

anhörigstödjare och erbjuder bland annat råd och stöd, träffpunkter för 

anhörigstödjare, nätverket Gapet och Må bra dagar. 

 I Gnosjökommun arbetar anhörigsamordnaren cirka 25 procent med anhörigstöd 

och där erbjuds anhörigstödjarna råd och stöd, träffpunkter för anhörigstödjare 

samt nätverket Gapet.  

 Anhörigsamordnaren i Vaggerydkommun arbetar 50 procent med stöd till 

anhörigstödjare och där erbjuds råd och stöd, träffpunkter för anhörigstödjare samt 

nätverket Gapet. 

 Värnamokommuns anhörigsamordnare arbetar även 100 procent med stöd till 

anhörigstödjare och erbjuder råd och stöd, träffpunkter för anhörigstödjare, 

nätverket Gapet samt Må bra dagar.  

 

Trots att en anhörigstödjare blir erbjuden en viss stödform kan dennna tacka nej. Olika 

faktorer påverkar anhörigstödjarens val av stöd. Det kan vara så att man är anhörigvårdare och 

den anhörige man vårdar har svårt att lämnas ensam eller åka med hemifrån. Men i många fall 

har den man vårdar fått rätt till korttidsboende, växelvård, avlösning i hemmet, annat boende. 

Om detta utnyttjas blir det lättare att ta emot stöd från kommunen. Anhörigstödjare vars 

anhörig avlidit har även rätt att ta emot stöd från kommunen upp till ett halvår efter.  
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5.2.1 Erfarenheter från deltagandet på Må bra dagarna  

Må bra dagarna är ett stöd som anhörigsamordnaren beslutar om att man är berättigad till eller 

inte. Här är tanken att anhörigstödjaren ska kunna koppla av i en harmonisk miljö för en 

relativt låg kostnad, åttahundra kronor. Resterande kostnader står kommunen för,  dessa 

åttahundra kronor får anhörigstödjaren mat, logi samt kan delta i ett flertal aktiviteter. Av 

summan får man även använda femhundra kronor till speciella aktiviteter som exempelvis 

fotvård, massage och frisör. Under dessa dagar har man även kontakter med anhörigstödjare 

som kan befinna sig i liknande situationer.  

 

Vi blev välkomna att tillsammans med anhörigstödjarna att ta del av ”Må bra dagarna”, och 

fick packa väskan för en övernattning. Anhörigstödjarna hade varit där sedan måndag 

förmiddag och vi kom dit torsdag förmiddag för att vara med under dagens och kvällens 

aktiviteter. Anledningen till att vi ville närvara i slutet av veckan var att vi hade en tanke om 

att deltagarna skulle ha haft tid att lära känna varandra bättre innan vi kom dit.  

När vi kom fram till Må bra dagarna var personalen samlad för att gå igenom dagens 

aktiviteter. Vi blev välkomnade att sitta med under denna planering. Vi fick veta att 

personalen informerat anhörigstödjarna om att vi skulle komma och i vilket syfte vi var där. 

Senare under dagen kom anhörigstödjarna tillbaka från aktiviteter och samlades för lunch. Vi 

fick här tillfälle att placera oss vid olika bord för att samtala med anhörigstödjarna. Det var 

inga problem att delta i samtal och frågor ställdes till oss. Anhörigstödjarna var intresserade 

av vad vi studerade. Efter lunchen gick flera av deltagarna till sina rum för att vila, andra gick 

till tv rummet, vilket även vi gjorde. Flera av anhörigstödjarna ville berätta för oss om deras 

situation hemma och vi lyssnade. Vi fick tillfälle att leda in samtalen på frågor som vi var 

intresserade att ta del av. Vi fick en känsla av att vara en del i gruppen och flera tillfällen 

under eftermiddagen, kvällen samt morgonen därpå gav oss möjlighet till samtal.  

 

Av 14 anhörigstödjare var det endast en som var under 65 år och hon var där som 

anhörigstödjare till sitt barn. Att hon var yngre än de andra verkade inte ha någon betydelse 

då hon kunde finna stöd i att prata med andra som har det svårt i olika situationer. Det var 

även endast kvinnor under veckan vi besökte Må bra dagarna. En av de ansvariga för Må bra 

dagarna berättade dock att det är vanligt att någon man delta och att de har gjort försök att få 

fler män att delta genom att anordna ”Herr dagar”. Fokuset på herrar gjorde de att hälften av 

platserna fylldes av män och hälften av kvinnor. 
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En anhörigstödjare på Må bra dagarna berättar att hennes dotter sa ”mamma nu är du fri”/ 

berättar Ella på Må bra dagarna vars man avlidit. Denna anhörigstödjare hade vårdat sin make 

under en längre tid och blev under denna period erbjuden att resa på Må bra dagarna. Då hon 

ansåg att hennes situation hemma hindrade henne från att åka under flera dagar tackade hon 

förut nej. Då man som anhörigstödjare får ta del av stödet Må bra dagar upp till ett halvår 

efter att den man vårdat avlidit, som vi tidigare nämnt, tackade hon denna gång ja till att åka. 

Vad hon ville få ut av stödet vara att träffa andra i liknande situation. Denna kvinna tar även 

del av stöd till anhörigstödjare på hemmaplan i form av café-träffar men uppskattade mycket 

att komma hemifrån och byta miljö. 

 

Fler anhörigstödjare berättar att de hört talas om Må bra dagarna innan och blivit erbjudna en 

plats men trots detta inte åkt tidigare. Anhörigsamordnaren i Värnamo tror att många tackar 

nej till Må bra dagarna då de inte själva upplever att de är ”anhörigstödjare”. 

En kvinna på Må bra dagarna beskriver just denna situation då hon inte har upplevt sig 

tillhöra gruppen med behov av anhörigstöd ”Min man fick ingen stroke eller något liknande, 

min man blev sakta sjukare och sjukare. Samtidigt fick jag hjälpa honom mer och mer. 

Tillslut gjorde jag allt utan att ens märka av förändringen” /  Stina på Må bra dagarna.  

 

Trots att flera av anhörigstödjarna vi träffat vårdar sin make i hemmet, varit trötta och ofta 

förtvivlade över sin situation, har de tidigare tackat nej till Må bra dagarna. Anledningen till 

att några av dem valde att åka denna gång var att deras barn påverkat dem. Vi fick även träffa 

anhörigstödjare som trots makens motstånd åkte på Må bra dagarna. 

Samma kvinna från citatet ovan uttryckte sig ”Min man ville inte att jag skulle åka, men jag 

satte ner näven i bordet och sa - det bestämmer inte du ”/ Stina på Må bra dagarna. 

 

Under middagen berättar en av anhörigstödjarna om sin situation i hemmet ”Min man har 

växelvård två veckor i månaden och de andra veckorna är han hemma. Under veckorna då 

han är hemma har jag avlastning av hemtjänst fem timmar i veckan, de fem timmarna går åt 

till att handla, skaffa parkeringsbiljett, jag hinner aldrig slappna av. De första tre dagarna 

här var jag bara på mitt rum och sov, först nu har jag energi att prata med andra som är 

här”/ Greta på Må bra dagarna. 

Under samtalet med Greta nämner hon att hennes man har växelvård och att hon aldrig hinner 

slappna av. Under vistelsen på Må bra dagarna har hon vilat upp sig. Under senare samtal 
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berättar hon även att vistelsen varit givande och att hon gärna skulle åka igen om hon fick 

chansen.  

Anhörigstödjarna upplever att de får en gemenskap under vistelsen på Må bra dagarna. Flera 

hade varit där innan och kände att de får energi samt orkar prata om sin situation i hemmet. 

 

När vi pratade med anhörigstödjarna om hur det känns att träffa andra i liknande situation sa 

en kvinna ”Vi sitter i samma båt”/ Sara på Må bra dagarna.  

Anhörigstödjarna hade behov av att prata med varandra vilket märktes då de ofta brast ut i 

skratt men även i tårar. Det var flera av anhörigstödjarna som inte ville åka hem. Under 

kvällen fick vi höra följande av samma anhörigstödjare från citatet ovan ”Så här mycket har 

jag inte skrattat på länge, det blir som en familj”/ Sara på Må bra dagarna. 

 

Vissa av anhörigstödjarna berättar att trots att vistelsen är bra så kan det ändå vara svårt att 

släppa tankarna på hur deras makar har det hemma. De var ändå nöjda med sin vistelse på Må 

bra dagarna. Trots detta är det svårt för anhörigsamordnarna att få anhörigstödjarna att åka 

hemifrån på denna stödform. Under ett samtal berättar en av anhörigstödjarna att hon tror att 

många vill ha med sig någon de känner till denna vistelse, exempelvis en väninna. En annan 

anledning som kommer fram under samtal med andra anhörigstödjare är att vissa av 

kvinnorna får utstå kränkningar i form av hårda ord, nypningar samt slag av de anhöriga.  

Kanske vågar man därför inte åka. Detta talar man dock inte särskilt mycket om i hemmet 

utan det är här man vågar berätta om vad som egentligen försiggår där.  Många av 

anhörigstödjarna berättar även att de inte tror att de skulle få samma stöd tillbaka av sin make 

om det istället vore de som varit i behov av hjälp och stöd.   

 

Under samtal med en grupp anhörigstödjare framkom som skrivit att kränkningar försiggår i 

hemmet. En av kvinnorna berättar även att känslorna och relationen till sin make har 

förändrats ”Jag bor tillsammans med den jag vårdar. Man känner sig inte som att man är en 

fru längre, utan någon som vårdar eller tar hand om, de blir som barn på nytt med 

avundsjuka och kontrollbehov ”/ Stina på Må bra dagarna. 

 

Under vårt deltagande på Må bra dagarna observerades en gemenskap mellan 

anhörigstödjarna. De verkar ha lärt känna varandra och tydliga grupper bildades beroende på 

vilken del av huset de bodde i. Ett tydligt exempel på detta var efter den gemensamma träffen 

i matsalen under kvällen. Då vår vistelse var under slutet av veckan på Må bra dagarna hölls 
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en avslutningsfest med god mat och frivillig underhållning från deltagarna. Det var trevlig 

stämning med allsång, diktläsning och en kvinna som joddlade. Telefonnummer byttes 

frivilligt mellan anhörigstödjarna. Då kvinnorna började resa på sig och sa att de skulle gå till 

sina rum, gjorde även vi detta. Dagen efter visade det sig att flera av anhörigstödjarna hade 

samlats i små grupper på olika platser i huset och diskuterat till midnatt. Även detta är något 

som vi tolkar tyder på en bra gemenskap.  

 

5.2.2 Gemenskap genom media 

Flera av anhörigstödjarna på Må bra dagarna berättade att de hört talas om det sociala 

internetnätverket Gapet men att de hade tackat nej till att bli användare. Det är just 

gemenskapen där man träffas ansikte mot ansikte som de eftersträvar i första hand.  

 

Vid telefonintervjun med Maria Cavalli, en av de som startat nätverket Gapet berättar hon om 

att det positiva med att få stöd via internet och nätverket Gapet är att anhörigstödjarna som 

har svårt att lämna deras anhöriga hemma själva kan delta hemifrån. Det är endast 

anhörigstödjare som får bli användare i forumet och det är någon ansvarig i kommunen som 

exempelvis anhörigsamordnare som bedömer om man har rätt att bli medlem.  

I forumet finns grupper som är indelade utifrån vilken slags problematik den man är anhörig 

till har. Här kan anhörigstödjarna diskutera sin situation med andra anhörigstödjare men även 

professionella inom ämnet. Då vi frågade Cavalli vilka grupper som använder sig mest av 

Gapet, svarar hon att statistik visar att de flesta anhörigstödjarna som är användare är i åldern 

mellan 45- 65 år och de användare som är mest aktiva är 65 år eller äldre.  

 

Då nätverket endast delger information till användare om anhörigstödjarnas kön samt deras 

anhöriges problematik har anhörigstödjarna möjlighet till en hög grad av anonymitet. De som 

inte är användare har inte möjlighet att ta del av information och diskussioner som förs inom 

forumet. Detta var även anledningen till att Cavalli inte kunde informera om kontakt uppgifter 

till användare, eller vad som skrivs på Gapet till oss. Dock berättar hon att det finns olika 

temagrupper som ”föräldraskap” samt ”unga anhöriga med demenssjuk anhörig” och att det 

ofta inte är just sjukdomen som diskuteras utan den egna situationen som anhörigstödjare, 

exempelvis ”jag är förälder till ett sjukt barn, eller min förälder har demens”.  

 

”Att nätverket fått namnet Gapet beror på att man vill minska gapet och ge en möjlighet till 

kommunikation mellan anhörigstödjare och professionella inom ämnet”/ Cavalli 
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Då vi ifrågasatte vart namnet Gapet kom ifrån fick vi svaret som visas i citatet ovan. Man vill 

alltså minska gapet som kan finnas mellan anhörigstödjare samt professionella inom ämnet. 

 

Fler och fler kommuner köper in tjänsten Gapet och som tidigare skrivits använder sig de fyra 

kommunerna i GGVV regionen sig av detta just nu. Gnosjös kommun anhörigsamordnare, 

menar på att Gapet är den enda stödformen hon kan nå ut till alla anhörigstödjare oavsett kön, 

ålder och etnicitet.   

 

5.2.3 Träffpunkter för anhörigstödjare  

När vi tog kontakt med anhörigsamordnaren i Värnamo blev i välkomnade på en träffpunkt 

för anhörigstödjare samt anhöriga. Vi bestämde oss för att göra en deltagande observation 

under denna träff. Den deltagande observationen skedde genom en caféträff som anordnas 

varje vecka på ett äldreboende i Värnamo. I samband med denna caféträff anordnades även en 

föreläsning vilket görs varannan vecka.  

Under denna träff handlade föreläsningen om en kvinna som gjort en resa via cykel. 

Föreläsningens ämne handlade alltså inte om anhörigstödjare. Anhörigsamordnaren berättade 

dock att ämnen andra gånger även kan beröra anhörigstödjare. Dessa träffar kan även formas 

som utbildningar där man kan ge anhörigstödjarna information om exempelvis olika 

sjukdomar. 

 

Anhörigsamordnaren berättar att många anhörigstödjare kan ha svårt att lämna sina anhöriga 

hemma och för att göra det möjligt för dem att ta del av stödet välkomnar man även dem. Det 

finns även en möjlighet för anhörigstödjarna att lämna sina anhöriga på träffen för att själv 

kunna uträtta ärenden under tiden. 

 

Då vi kom till träffen var vi först på plats tillsammans med anhörigsamordnaren, efter ett tag 

kom föreläsaren och vi fyra hamnade vid samma bord. Efter en liten stund kom flera 

anhörigstödjare samt anhöriga och vi blev tilldelade fika. Då vi redan hunnit sätta oss vid ett 

bord då anhörigstödjarna samt anhöriga kom in, hamnade vi inte vid samma bord som dem. 

Men då en föreläsning fyllde dagens schema fick vi en uppfattning om att anhörigstödjarna 

inte samtalade om sin situation hemma. Men på väg hem hörde vi följande: ”Hur har du det 

där hemma?” / Elsie på träffpunkten 

I citatet ovan belyses vad en kvinna sa till en annan kvinna i kapprummet på väg hem. 



24 

 

 

Då anhörigstödjarna samt de anhöriga gick hem direkt efter föreläsning fick vi inte tillfälle att 

samtala med dem, därför vet vi heller inte vilka som var anhörigstödjare eller anhöriga. Under 

den deltagande observationen observerades att en av deltagarna var man över 65 år och enligt 

vår uppfattning hade han svensk etnisk bakgrund. De övriga deltagare var kvinnor över 65 års 

ålder samt enligt vår uppfattning en svensk etnisk bakgrund.  

 

6. Sociologisk analys 

I den sociologiska analysen kommer sociologiska teorier och begrepp användas för att tolka 

uppsatsens empiriska material. Vi skall även återkomma till de fyra frågeställningar som 

presenteras under Inledning, på sidan 2. 

 

6.1 Individuella stöd och de som tar emot dem 

Efter kontakt med anhörigsamordnarna från de fyra kommunerna gjorde vi direkt kopplingar 

till begreppet individualisering. Det visade sig att kommunerna erbjuder stöd i olika former 

till anhörigstödjare beroende på vilken kommun de tillhör. Det kan vara stödformer som 

träffpunkter som varar under några timmar eller en längre vistelse hemifrån. Det finns även 

stöd som kan tas emot via internet i hemmet. Dessa stöd väljs individuellt och utifrån de stöd 

kommunerna har att erbjuda.  

 

Att hitta stödformer som når ut till alla anhörigstödjare i kommunerna är ingen enkel uppgift 

för anhörigsamordnarna. Lagförändringen 2009 förändrades från att kommunerna bör erbjuda 

stöd till anhörigstödjare till att de ska erbjuda stöd. Sedan denna lagförändring för tre år sedan 

har kommunerna haft i uppgift att se till att erbjuda stöd till anhörigstödjare. Ett problem är 

dock hur stöden skall nå ut till alla de som är i behov av stöd. Man kan se det som att 

implementering av lagen inte fullt nått ut till alla Sveriges anhörigstödjare som är i behov av 

stöd. 

 

Problemet med att nå ut till anhörigstödjare oavsett ålder, kön och etnicitet har vi mött då vi 

studerat ämnet. De stöd till anhörigstödjare vi har studerat har visat sig nå ut till kvinnor över 

65 år och enligt vår uppfattning till de med svensk etnisk bakgrund. Anhörigsamordnarna 

berättade att det kan vara svårt att få anhörigstödjare att överhuvudtaget ta emot någon 



25 

 

stödform av kommunen, vilket de tror kan bero på att många inte upplever sig som 

”anhörigstödjare” trots att de vårdar sin make eller maka. 

 

Bauman (2002) skriver om hur samhället har förändrats och att människor idag inte har 

samma sociala skyddsnät som förr, vilket ger en ökad individualisering. Frånvaron av det 

sociala skyddsnätet i dagens samhälle medför att människor i vissa situationer får kämpa 

ensamma med en uppgift som de flesta inte ha möjligheter till att klara själva.  

Denna förändring kan enligt oss medföra att människor behöver det erbjudna stödet från 

exempelvis kommunen, då de inte längre får samma sociala skyddsnät från sitt kollektiv. 

  

Vi anser att denna förändring ger förståelse för betydelsen av att nå ut till alla anhörigstödjare 

oavsett ålder, kön och etnicitet. Trots att vi tror att många väljer att vända sig till vänner, 

arbetskamrater, grannar, olika föreningar eller andra i sitt sociala nätverk, anser vi att det är 

viktigt att kommunerna erbjuder olika slags stödformer som alla kan ta del av. Enligt vår åsikt 

borde det vara fler från andra grupper inom anhörigstödjarna förutom kvinnor över 65 år med 

svensk etnisk bakgrund än de vi träffat som är i behov av stöd. 

  

En stödform där man försökt bryta detta mönster är Må bra dagarna som försök att få fler män 

till hemmet genom att anordna ”herr dagar”. Trots detta försök fylldes bara hälften av 

platserna av män. Detta tror vi kan bero på att det var första gången man lade fokus på 

männen, kanske hade enligt oss fler män kommit om man gjort flera försök. 

 

Anhörigsamordnarna försöker anpassa stödformerna individuellt utifrån anhörigstödjarnas 

behov. De enskilda behoven styrs dock av kommunernas resurser av att kunna erbjuda stöd. 

Detta medför enligt oss att människor som bor i kommuner som inte har möjlighet att satsa 

ekonomiskt på olika stödformer till anhörigstödjare kan begränsas i sitt individuella val av 

stöd. Att anhörigstödjarna kan bli begränsade i sitt val av stöd tror vi kan bidra till att vissa 

tackar nej.    

 

Att de fyra kommunernas anhörigsamordnare är anställda från 25-100 procent tror vi kan ha 

en bidragande orsak till att kommunerna har möjlighet att erbjuda olika stödformer.  

De två kommunerna som har anhörigsamordnare som är anställda 100 procent erbjuder 

exempelvis Må bra dagar. Detta är en stödform anhörigstödjarna gav oss uppfattning om att 
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vara viktig i deras situation, vilket anhörigstödjare från kommunerna som inte har detta stöd 

inte får ta del av.    

 

Att anhörigstödjare inte bli erbjudna en stödform som enligt dem inte kan tillgodose deras 

behov, kan enligt oss vara en möjlig faktor till att de som är yngre än 65 år, män och personer 

med annan etnisk bakgrund än svensk inte tar emot stöd från kommunen och därmed blir utan 

stöd eller väljer att ta emot stöd från annat håll. 

 

Vi lade märke till att samtliga anhörigstödjare vi träffat på under Må bra dagarna hade 

anhöriga som fått beslut från kommunen som växelvård, korttidsboende, annat boende eller 

hade en anhörig som nyligen avlidit. Vi tror att detta kan vara en anledning till att dessa 

anhörigstödjare hade möjlighet att ta emot denna stödform. Då Må bra dagarna pågår under 

flera dagar har inte alla möjlighet att lämna sin anhörig själv. Dessa anhörigstödjare hade 

heller inte själva vänt sig till kommunen för att söka hjälp. De hade en tidigare kontakt med 

kommunen via sina anhöriga och hade där igenom blivit erbjudna en plats på Må bra dagar.  

 

6.2 Upplevelser av gemenskap och olika stödformer 

När vi besökte anhörigstödjaren Ulla och hennes man Rigo, berättade Ulla i sin livshistoria 

och hur ensam hon kände sig då hennes man blev sjuk. Efter att Rigo kom hem från sjukhuset 

isolerade sig paret mer och mer. Att umgås med släkt blev ett problem då Rigos personlighet 

hade förändrats och släkten saknade förståelse för denna förändring. Ulla fick som 

anhörigstödjare inget stöd av kommunen då det inte erbjöds till henne under 80- talet. Först 

när hon fick syn på en annons i tidningen om Afasiföreningen förändrades hennes och Rigos 

situation, via föreningen fick de ta del av en gemenskap och de var inte längre ensamma. 

 

Under Må bra dagarna var det flera av anhörigstödjarna som bildade små grupper efter de 

schemalagda träffarna, detta tyder enligt oss på att anhörigstödjarna värdesatte gruppens 

gemenskap. Även att de bytte telefonnummer med varandra innan de skulle åka hem tyder på 

att gemenskapen var viktig och att de ville hålla kvar kontakten.  

Kanske var det precis denna kontakt och gemenskap Ulla kände att hon var i behov av och 

som hon sedan fick av Afasiföreningen.  

 

Enligt sociologen Tönnies finns två typer eller former av gemenskap vilka han kallar 

Gemeinschaft och Gesellschaft. Denna familjära gemenskapen i Gemeinschaft speglar 
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osjälvmedvetenhet och den kan vi relatera till familjer där man lever i ett kollektiv med 

traditioner som styr individuella handlingar. När en person som tillhör en Gemeinschaft söker 

gemenskap vänder den sig troligtvis i första hand till sitt kollektiv, och får stöd därifrån. 

Tönnies skriver att om någon i en grupp inte känner en gemenskap eller om gruppen inte 

fyller någon funktion längre kan individerna byta till en annan grupp och söka ny gemenskap. 

När personen gör ett val att själv söka nya kollektiv för att bilda gemenskap handlar den enligt 

Gesellschaft- modellens regler för umgänge. Tönnies skriver att individer i Gesellschaft söker 

efter andra människor i liknande situation som dem själva.  

Finner personerna då en gemenskap i den nya gruppen eller kollektivet kan därmed personen 

gå från Gesellschaft där den sökt efter nytt kollektiv till att återigen kunna uppleva den 

familjära kollektiva gemenskapen i Gemeinschaft.  

 

Vi menar att det är detta vi kan se hos anhörigstödjarna vi mött under vår studie både hos Ulla 

och anhörigstödjarna på Må bra dagarna.  

Anhörigstödjarna vi mött under Må bra dagarna och caféträffen har valt att ta emot någon 

stödform av kommunen och därmed skapat sig en ny gemenskap i ett nytt kollektiv. Vi kan 

med detta dra slutsatsen att det finns ett behov av gemenskap men som anhörigstödjarna 

saknade, vilket gjorde att de valde att söka stöd, i detta fall hos kommunen, i Gesellschaft.  

 

När vi mötte anhörigstödjarna på Må bra dagarna fick vi en uppfattning om att gemenskapen 

dem emellan var viktig. Flera av dem beskriver att gemenskapen kan liknas vid en familjs då 

de uttrycker att de sitter i samma båt och flera av dem ville inte åka hem. Den gemenskap som 

bildas i det nya kollektivet kan liknas vid den gemenskap som finns i Gemeinschaft. Denna 

familjära gemenskap tror vi kan skapas av att man träffas under flera dagar, sover i samma 

hus, äter måltider samt utför vissa gemensamma aktiviteter tillsammans, vilket enligt oss är 

vanliga rutiner i en familj.  

 

Anhörigstödjarnas uttryck tyder på en gemenskap utvecklades där de fick träffa andra i 

liknande situation, vilket de saknade hemma. Några av anhörigstödjarna berättar även att 

deras relation till sin man har förändrats, då makans roll gått från att vara, fru till att bo 

tillsammans med någon man vårdar.  

 

De beskriver även att deras makars personlighet har förändrats då några av dem utvecklat en 

avundsjuka och ett kontrollbehov. Vissa av anhörigstödjarna får även stå ut med olika former 
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av kränkningar av sina män. Det kan enligt oss vara så att kvinnorna tidigare hade och har en 

strävan efter att åter försöka få den familjära gemenskapen som finns i Gemeinschaft och 

därför fortsätter de att leva tillsammans med sina män trots att deras relation har förändrats 

och snarast kan liknas vid den i Gesellschaft.  

 

Tönnies skriver att gruppens vilja styr hur den enskilda individen handlar i Gemeinschaft. 

Kanske kan det även enligt oss vara något som gör att anhörigstödjarna väljer att stanna kvar i 

sin svåra situation och därmed strävar efter det familjära kollektivet. 

Att många anhörigstödjare har en svår situation i hemmet styrks även av en anhörigstödjare 

på Må bra dagarna som berättar att hennes dotter sa till henne att hon var fri då hennes man 

avlidit. 

 

Något annat som tyder på hur viktig den familjära gemenskapen kan vara för en person är att 

flera av kvinnorna står ut med tanken, att deras män inte skulle ställa upp med samma hjälp 

tillbaka om det varit kvinnorna som varit i behov av hjälp.  

 

Att det är mestadels kvinnor som vårdar sina män generellt styrks med artikeln som beskrevs i 

uppsatsens andra kapitel ”bakgrund, tidigare forskning” från Socialstyrelsen som beskriver 

statistik där ”Gifta kvinnor har hemtjänst – gifta män har fruar?”. Det konstaterades att drygt 

62 procent av anhörigvårdarna är kvinnor och resterande 38 procent är män. 

 

Gemenskapen mellan anhörigstödjarna är alltså viktig. Då en anhörigstödjare uttrycker att 

kränkningarna hon står ut med från sin man inte är något hon pratar om hemma väcks frågan 

hur det kommer sig att hon öppnar sig inför personer hon inte känt i mer än fem dagar.   

Sociologen Simmel (1981) skrev om bland annat livsformen Främlingen. Främlingens 

särskilda ställning att exempelvis få ta emot förtroenden bestäms utifrån att inte tillhöra 

området, han är en tillfällig besökare. Distansen som finns inom förhållandet mellan 

främlingar medför att den som är nära blir avlägsen och den som är avlägsen blir nära. Vi 

tolkar detta som att distansen mellan anhörigstödjarna minskar då de träffas som främlingar 

exempelvis via Må bra dagar. Medans distansen mellan anhörigstödjarna samt och deras 

anhörige ökar istället.  

 

Begreppet Främlingen kan enligt oss ge en förklaring för varför kvinnan hemma inte talar om 

mannens kränkningar mot henne medan hon på Må bra dagarna öppnar sig för ”främlingar”. 
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Att distansen mellan främlingar som senare ska skiljas åt möjliggör en speciell närhet dem 

emellan. Här finns en form av anonymitet då anhörigstödjarna kan välja att inte ha någon 

kontakt med varandra efter Må bra dagarnas slut. Kanske är det samma form av anonymitet 

som skapas via Gapet där valet av anonymitet kan göras ännu tydligare då man inte behöver 

dela med sig av mer information än vad nätverket ger ut nämligen, kön samt vilken 

problematik ens anhörige har.  

 

En annan tanke som väckts under studerandet av Gapet är just nätverkets namn. Gapet, skall 

enligt Cavalli minska mellan både anhörigstödjarna samt anhörigstödjarna och professionella. 

Denna minskning skall vara möjlig då ingen tid behöver bokas dem emellan, man behöver 

heller inte förflytta sig för att träffas utan man kan logga in på nätverket vilken tid man vill 

och skriva en fråga som sedan kan besvaras direkt eller när den andra personen är inloggad. 

 

När anhörigstödjare träffas via nätverket Gapet skapas precis som via Må bra dagarna en 

gemenskap. Men vad är skillnaden i en gemenskap där man träffas och äter middagar 

tillsammans, sover i samma hus eller sitter vid varsin dator och möjligtvis inte vet hur den 

andra exempelvis ser ut. Enligt Cavalli blir gapet mindre trots att anhörigstödjarna inte träffas 

ansikte mot ansikte vilket är en av Gapet och de andra stödformernas största skillnader. Då 

kommunerna erbjuder olika stödformer är det positivt att det erbjuds stöd som kan passa 

anhörigstödjare med olika behov.  

 

Både gemenskapen som skapas via Gapet och Må bra dagarna kan även liknas vid relationen 

som Simmel skriver skapas mellan främlingar. Distansen mellan anhörigstödjarna kan enligt 

oss göra att de vågar öppna sig för en främling och som Simmel skriver kan relationen bli 

positiv och ha en form av växelverkan.  

 

Kanske upplever vissa anhörigstödjare denna främlingsrelation starkare då de träffar andra i 

liknande situation anonymt via Gapet, där möten inte sker ansikte mot ansikte. En viss 

främlingsrelation kan även skapas på Må bra dagarna där människor från olika kommuner 

träffas och sedan själva väljer om de vill hålla kontakten med varandra eller inte.  

 

6.3  Hur stöden påverkar anhörigstödjarna 

Som vi skrivit tidigare har anhörigstödjarna vi mött upplevt stöden positivt. Flera av 

anhörigstödjarna upplevde att de fick mer energi då de träffat andra i liknande situation. 
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Askheim och Starrin skriver om begreppet Empowerment som är ett sätt att arbeta för att ge 

styrka, kraft men även en inre känsla av makt och kontroll över sitt liv.  

 

Syftet med begreppet är att bryta gamla tankebanor om att människor är okunniga, passiva 

och i behov av styrning. Stödformerna som vi har studerat ger oss en känsla av 

Empowerment. Askheim och Starrin skriver att arbete kan ske både individuellt eller 

kollektivt med Empowerment, syftet med detta arbete är att stärka personer individuellt men 

även att stärka en grupp kollektivt.  

 

På Må bra dagarna fanns en gemenskap där anhörigstödjare säger sig uppleva en familjär 

miljö där de träffar personer i liknande situation som sig själv. Att själv bli stärkt och få 

egenmakt gör att det kan vara enklare att nå sina individuella mål genom att använda sig av en 

grupps kunnande, kraft och kreativitet. Men samtidigt kan inte en grupp bli stark om dess 

medlemmar är passiva. För att undvika denna passivitet är det viktigt att gruppen visar respekt 

och lyssnar på varandra.  

 

Vi såg att anhörigstödjarna på Må bra dagarna alla var delaktiga på något sätt och hade något 

att dela med sig av som en kram, ett leende, ett vänligt ord, berättelser om hur de har det 

hemma eller bara lyssna på någon som vill berätta om sin situation.  

 

Empowerment handlar även om att ”Man tar från de rika och ger till de fattiga” / Askheim & 

Starrin, (2007). Vilket enligt oss kan handla om att de som har mer makt och kraft inom något 

område, delar med sig av sin makt till någon annan för att ge den enskilde mer makt. Detta 

ska göras med ödmjukhet och respekt för att få den enskilde att känna god självkänsla. 

Askheim och Starrin skriver även att man inom Empowerment vill förbättra individers 

möjlighet och förmågor att ta del av samhällslivet (ibid 2007).  Detta sker ständigt enligt oss 

både genom att anhörigsamordnarna delar med sig av sin kunskap och sitt stöd och även 

mellan anhörigstödjarna.  

  

Sociologen Collins skriver om begreppet emotionell energi inom Empowerment. De som 

känner emotionell energi där god energi och känslor om vad som är rätt eller fel innefattas, 

känner sig oftast värdefulla och goda. Under vistelsen på Må bra dagarna upplevde vi som 

forskare att anhörigstödjarnas emotionella energi stärktes genom gemenskapen dem emellan. 
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En anhörigstödjare sa att hon fått mer energi under vistelsen på Må bra dagarna och en 

anhörigstödjare ville inte åka hem.  

 

Motsatsen till den emotionella energin är låg emotionell energi vilket betyder att man har en 

känsla av att göra något fel och oriktigt. Möjligtvis har anhörigstödjarna byggt upp den 

emotionella energin under Må bra dagarna och känner sig inte redo för att åka hem då deras 

energi återigen kan minskas.   

7. Reflektioner 

Som forskare gick vi båda in i studien med en viss förförståelse, vi hade alltså redan till viss 

del erfarenheter av anhörigstödjare. Detta kan ha påverkat vårt sätt att analysera resultatet, 

men det kan även ha varit en fördel då vi kan visa en förståelse till de anhörigstödjare vi 

träffat. Vi har dock försökt att vara så objektiva som möjligt och redovisa resultaten så 

relevanta som möjligt. 

 

Avgränsningen till GGVV regionen och urvalet av informanter gör att generalisering över ett 

större geografisk område är omöjligt, eftersom det finns regionala skillnader i landet. Vår 

analys visar att stöd till anhörigstödjare erbjuds till alla men endast tas emot av en viss grupp. 

Vi ser ett mönster som visar att det är kvinnor över 65 år med enligt vår uppfattning svensk 

etnisk bakgrund som tar emot kommunernas stöd. Detta mönster är intressant, och kanske kan 

detta vara något att forska vidare om. Finns det människor utanför detta mönster som är i 

behov av kommunernas stöd men som inte tycker att de erbjudna stöden passar dem, eller 

kanske inte har vetskap om att stöd finns. 

 

Annan vidare forskning som skulle vara intressant är om männen tar emot stöd och hur det 

kommer sig att det är flera av dem som väljer att inte ta hand om sina anhöriga själva, utan 

väljer att deras kvinnor får hjälp från annat håll som exempelvis hemtjänst. Även en vidare 

forskning till personer som har barn med något funktionshinder och deras behov av stöd, vore 

intressant. 

 

Att det är två kommuner av de fyra vi granskat som inte erbjuder Må bra dagarna och att 

anhörigstödjarna får ta del av det stödet tycker vi är synd. Må bra dagarna är ett av de stöd vi 

skulle vilja att alla hade samma chans att åka på. Det borde inte spela någon roll vilken 

kommun den enskilde tillhör utan urvalet av stöd borde grundas på behov.   
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Ett stöd som passar för alla åldersgrupper, kön och etnisk bakgrund förutom Gapet skulle 

enligt oss behövas. Värnamo kommun erbjuder träning i gym, kanske är det fler aktiviteter i 

den kategorin som behövs. Träffar för anhörigstödjare och Må bra dagar borde anpassas till 

en mer varierande grupp. Aktiviteter som boule, promenader eller fiske skulle eventuellt få 

männen att vilja delta i stöden. Den yngre åldersgruppen skulle nog lockas av att mötas på ett 

annat ställe än träffpunkter på äldreboende. Kanske skulle man istället ordna en lokal som inte 

kopplas samman till den äldre åldersgruppen, för att nå ut till fler anhörigstödjare.  

Olika teman på träffpunkter där föreläsare från olika slags kulturer skulle möjligtvis locka 

människor från andra etniska bakgrunder än svensk.  

En förändring där anhörigstödjare oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund tar emot stöd av 

kommunen har enligt oss förhoppningsvis ägt rum om några år.    
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