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Abstract 

There are more and more elderly people and different diseases will affect them. How will the 
public care be able to face this need of care for the elderly? There are a lot that shows that 
there will be an increasing demand on the achievements of the relatives. How can this 
development be answered to? Shall the achievements be concentrated on giving support to the 
relatives, or will there be a concentration on nursing staff? 

The purpose of the study was to enlighten who elderly people will be nursed by if a disease 
affects them. The study has especially examined if age, gender, education level, civil status, 
living or the level of nursing care have any significance for the opinion of the elderly of who 
they want to be nursed by. The study will also examine if the elderly will be nursed for by 
relatives only, nursing staff only or nursing and care by relatives with the support of nursing 
staff. 

A quantative method is used in the study. The selection is collected from the on-going study 
SNAC (The Swedish National Study on Aging and Care) in Blekinge, where different 
information is collected from already gathered data, which has been descriptively worked on 
and put together. 

 The study shows that the elderly in Blekinge asks for care by relatives with the support of 
nursing staff if a severe disease or a functional impairment should affect them. A little share 
(20%) would like to be cared for by relatives only. This share was either married or and not in 
the need of care. The men could in a bigger extension than the women imagine themselves be 
cared of by relatives only those who asked for care by nursing staff where those that lived 
alone and in need of care. The older-older (80-96 years) also asked for care by nursing staff in 
a bigger extension than those who where younger-older (60-79 years). 

Keywords: elderly, nursing, care, attitudes 



  

Sammanfattning 

I en befolkningsutveckling där fler och fler blir äldre och äldre, kommer flera förmodligen att 
drabbas av olika sjukdomar som medför ett ökat behov av vård och omsorg. Hur ska den 
offentliga vården möta detta behov? Mycket tyder på att allt större insatser från anhöriga 
kommer att krävas. Hur ska denna utveckling mötas? Ska insatser satsas på stöd till anhöriga 
eller kommer man att satsa på offentligt anställd personal. 

Syftet med studien var att belysa vem äldre personer vill bli vårdade av i händelse av att de 
drabbades av svår sjukdom. Studien kom särskilt att undersöka om ålder, kön, 
utbildningsnivå, civilstånd, boende eller vårdberoende- har någon betydelse för äldres 
uppfattning om vem äldre personer vill få vård och omsorg från enbart anhöriga, enbart 
personal eller anhöriga med stöd av anställd personal. 

I föreliggande studie valdes en kvantitativ metod där urvalet hämtats från den pågående 
SNAC (The Swedish National Study on Aging and Care)- studien i Blekinge. Uppgifter har 
hämtats från redan insamlade data, som sedan bearbetats deskriptivt och sammanställts. 

Studien visade att de flesta äldre i Blekinge efterfrågar vård av anhöriga med stöd av anställd 
personal om de skulle drabbas av svår sjukdom. En liten andel (20 %) kunde tänka sig vård av 
enbart anhöriga. Dessa var gifta och icke vårdberoende. Män kunde i större utsträckning än 
kvinnorna tänka sig vård av enbart anhöriga. De som efterfrågade vård av enbart anställd 
personal var de ensamstående och de som var vårdberoende. Äldre- äldre (80-96 år) 
efterfrågade också vård av enbart anställd personal i högre utsträckning än yngre- äldre 
(60-79 år). 

Nyckelord: äldre, vård, omsorg, attityder 
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INLEDNING 

Hälso- och sjukvården står inför en stor utmaning att kunna erbjuda god vård och omsorg till 
den allt större grupp äldre personer som kommer att finnas i framtiden. Den framtida 
befolkningsutvecklingen är en avgörande faktor för behovet av äldrevård i framtiden. Ålder är 
den enskilda faktor som visat sig ha störst betydelse för behov av vård och omsorg. 

Enligt Statistiska centralbyråns befolkningsprognos förväntas en stark ökning av antalet äldre 
på 2010 talet. Under 2010 talet förväntas var fjärde svensk vara 65 år eller äldre, och även 
personer över 80 år kommer att öka kraftigt. 

Den viktigaste förutsättningen för att äldre ska få tillgång till vård och omsorg samt att 
kvaliteten på vård och omsorg skall upprätthållas och utvecklas är tillgången till personal och 
en god ekonomisk utveckling för den offentliga sektorn (SOSFS, 1998:9). 

BAKGRUND 

Den demografiska utvecklingen 

Enligt United Nation (2002) finns det 600 miljoner äldre i världen idag, och andelen äldre 
(65 år eller äldre) kommer att öka under de följande decennierna. Även i Sverige räknar man 
med att andelen äldre kommer att öka från dagens 1,5 miljoner till ca 2,1 miljoner år 2030 
(United Nations, 2001). 

Ökad andel äldre leder till ökat behov av hjälp 

En befolkningsutveckling, där allt fler blir äldre och i hög utsträckning behöver vård och 
omsorg, gör att planeringen för vårdbehovet av äldre är viktigt, antingen det gäller 
hemsjukvården eller vården på särskilda boenden (SOU, 1999:137). 

Problemet för den växande äldre skaran är idag och en lång tid framöver inte åldrandet i sig 
utan de allvarliga sjukdomar och nedsatt förmåga att klara sig själv som följer på åldrandet 
(Rundgren & Dehlin, 2004). Det kommer att ställa stora krav på resursökningar för att möta 
det ökande behovet av vård och omsorg (SOU, 1999:137). 

Resurserna kommer knappast räcka till 

När äldre personer inte längre klarar vardagen på egen hand beroende på funktionsnedsättning 
eller sjukdom måste de söka hjälp av antingen anhöriga eller samhället eller en kombination 
av båda (SOU, 1999:137). 

I Sverige har den svenska välfärdsmodellen inneburit att vården och omsorgen av äldre har 
tagits över av samhället i takt med utbyggnaden av olika välfärdsanordningar. Detta har 
medfört att familjens roll som vård och omsorgsgivare har haft en undanskymd roll. I våra 
dagar har det dock blivit mera uppenbart att trots omfattande offentliga insatser är 
möjligheten att få bo kvar hemma beroende av att det finns anhöriga som kan hjälpa och 
stödja den äldre (SOU, 1999:137). 

Ökningen av andelen mycket gamla (över 85 år) med sammansatta behov av vård och omsorg 
har ställt sjukvården och äldreomsorgen inför nya utmaningar. Även om många äldre kan leva 
allt längre utanstörre behov av vård- och omsorgsinsatser så växer behoven av vård- och 
omsorgsinsatser. Det handlar inte bara om mer resurser utan också att den vård och omsorg 
som erbjuds anpassas till äldre med sammansatta behov. Idag finns exempel på lokala initiativ 
från primärvårdens och kommunens sida. Man försöker arbeta med fokus på äldres 
perspektiv, där man i varje situation ser den äldres behov och inte bara de enskilda insatserna. 
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Genom samarbete i den äldres hem har det gått att undvika onödiga inläggningar på sjukhus 
och för de äldre även ”jobbiga” besök på akutmottagning (Klarin, Wimo & Fastbom, 2005). 

Att primärvård och kommun kan arbeta på ett konkret och pragmatiskt sätt tillsammans kring 
äldre multisjuka visar att det inte är dagens regelsystem som hindrar samarbetet. Det finns 
inga hinder men heller inget stöd för ett gränsöverskridande arbetssätt. Det krävs vilja och 
uthållighet både från politiker, verksamhetsansvariga samt vård och omsorgspersonal för att 
detta ska fungera (Gurner & Thorslund, 2003). 

Samtidigt med ökningen av äldre med vårdbehov, ser vi att den försämrade 
samhällsekonomin tillsammans med bristen på vårdpersonal kommer att leda till att anhöriga 
får ställa upp mera när det gäller vården av äldre (Östlinder, 2004). 

Vilken service och vård får äldre idag? 

Genom Ädelreformen väcktes diskussionen om den sociala omsorgens kompetens jämfört 
med sjukvårdens, och behovet att profilera det sociala verksamhetsområdet blev tydligare. I 
samband med Ädelreformen anställdes fler sjuksköterskor inom den sociala hemtjänsten och i 
varje kommun finns sedan 1992 en medicinsk ansvarig sjuksköterska, som har till uppgift att 
kontrollera att den sjukvård som bedrivs inom kommunen sker på ett tillförlitligt sätt 
(Nordström, 2000). 

Efter genomgång av kommunens vård och omsorgsinsatser visar det sig, att de sjukvårdande 
insatserna är koncentrerade till vård i livets slutskede. Detta innebär att personer som har 
andra behov har svårt att få det stöd som de behöver till exempel när det gäller rehabilitering 
(Batljan & Lagergren, 1999/2000). 

Äldres behov av vård och omsorg är inte lätta att definiera. Patientens behov kan vara ett 
annat än det som vårdgivaren anser. Behovet kan också avvika från anhörigas uppfattning. 
Studier av Poulshok och Deimling (1984) visade att anhöriga tenderar att underskatta den 
äldres funktionsförmåga. Däremot visad Little et.al (1986) att äldre själva ofta överskattar sin 
förmåga (Batljan & Lagergren, 1999/2000). 

Nordström (2000) påtalar att idag har färre (jämfört med i början av 1990- talet) offentlig 
omsorg och detta har medfört att behovet av anhörigas hjälpinsatser har ökat. 

Enligt United Nations (2001) har Sverige ett förhållandevis utbyggt system för äldrevården, 
kanske beroende på att de äldre inte har sina vuxna barn i närheten. Sammansättningen av 
familjen kan bestå av fyra generationer som finns utspridda i olika delar i världen. Detta 
ställer krav på samhället när den äldsta generationen behöver vård och omsorg. 

Sjukvård Öppen eller Sluten 

Mellan åren 1960-1980 har det varit en stor expansion för både den öppna och slutna vården 
(Gaunt & Lantz, 1996). Sedan 1990-talet har det dock skett en minskning av sjukhusplatser 
(SOSFS, 1998:9). Rundgren och Dehlin (2004) skriver att ungefär hälften av de patienter som 
vårdas på akutsjukhusen är över 65 år eller äldre, och under ett år vårdas cirka 400 000 
personer över 65 år på sjukhus. Detta innebär att akutsjukvården till stor del handlar om 
sjukvård av äldre, även om vårdtiderna är korta. När det gäller kommunens äldreomsorg 
vårdas de svårast sjuka på särskilda boenden (Rundgren & Dehlin, 2004). 

I samband med Ädelreformen förändrades det medicinska ledningsansvaret för det som 
tidigare kallades sjukhem, detta innebar att vårdformen blev särskilt boende som medförde att 
boendestandarden höjdes. Vad som flera rapporter från Socialstyrelsen visar på, är bristen i 
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det medicinska omhändertagandet (kunskaper om olika sjukdomar och behandlingen av 
dessa) av patienter i särskilt boende (Rundgren & Dehlin, 2004).  

Rundgren och Dehlin (2004) menar också att kunna bo kvar hemma i sin bostad och klara sig 
själv har blivit en ledande princip när det gäller äldres vård och omsorg, men då krävs det att 
anhöriga finns som kan hjälpa till. 

 Hemtjänst eller särskilt boende 

I dag är det nästan enbart äldre över 80 år och de som saknar anhöriga eller har sina anhöriga 
boende långt ifrån som får hemtjänst. En del äldre med svåra sjukdomar kräver avancerad 
vård och det är få kommuner som har beredskap för detta (Rundgren & Dehlin, 2004). År 
2002 fick cirka 130 000 ålderspensionärer hjälp i det egna hemmet genom kommunal 
hemtjänst. Ungefär 125 000 bor och vårdas i särskilt boende det vill säga det som tidigare 
benämndes sjukhem, ålderdomshem, servicehus eller gruppboende (Rundgren & 
Dehlin, 2004). 

Östlinder (2004) hävdar att för de äldre som får hemtjänst är det viktigt att samma 
hemtjänstpersonal kommer, att de tar sig tid med vårdtagaren och inte bara stressar vidare. 
Vårdkompetens det vill säga kunskaper om omvårdnad vid olika sjukdomar, men även 
kunskaper om åldrandet är en viktig del i arbetet. Därför är det viktigt att hemtjänstpersonalen 
och personalen på särskilt boende har utbildning som krävs för att möta den allt äldre och 
sjukare vårdtagaren. Genom utbildning får personalen en säkerhet i sin yrkesroll, och detta 
ger en trygghet hos vårdtagare. 

 Anhöriga 

Johansson (2002) menar att det är tveksamt om framtida generationer kommer vilja efterfråga 
hjälp från anhöriga. Både den anhörige och den som behöver hjälp kan uppleva att man inte 
vill vara beroende, respektive bunden av en anhörig för den vård man behöver. Gaunt och 
Lantz (1996) skriver att det är viktigt att komma ihåg att idag vårdas många äldre av anhöriga, 
och denna vård ges i det tysta. 

Ur samhällets synpunkt innebär detta en kostnadsminskning som grundar sig på att den 
anhörige utför ett oavlönat arbete. Sand (2002) säger att det finns fler anhörigvårdare än 
någonsin. Även om man byggt upp en del av den offentliga sektorn för att tillgodose 
hjälpbehovet i hemmet är det ofta en förutsättning att det finns anhöriga, som tar hand om det 
mesta av vården och omsorgen när det gäller de hjälpbehövande. Att ge hjälp till en anhörig 
som har ett omfattande hjälpbehov innebär både fysiskt och/eller psykiskt hårt arbete. Även 
om det innehåller positiva delar i form av tacksamhet, inre tillfredställelse, god självbild med 
mera är det ett påfrestande arbete. Utan dessa insatser från anhöriga skulle det knappast vara 
möjligt för den vårdbehövande att bo kvar hemma. Detta leder till att anhöriga får ta hand om 
sina närstående med större hjälpbehov. Greenberger och Litwin (2003) visar att anhöriga 
upplever sin situation som mödosam, och de upplever även att de har otillräckliga resurser. 

Många anhöriga är inte beredda eller informerade om den många gånger outtalade förväntan 
från hälso- och sjukvården att anta ett vårdansvar. Detta kan leda till att bördan blir extra tung 
att bära. Framförallt gäller detta gifta makars insatser att ställa upp som anhörigvårdare (Sand, 
2002). Östlinder (2004) säger att när det blir aktuellt med flytt till ett äldreboende, innebär 
detta inte att den anhöriges vård och omsorg avslutas, men rollen förändras. Detta innebär att 
de flesta besöker sina anhöriga regelbundet i det nya boendet, men många anhöriga känner sig 
osäkra i sin nya roll och den typen av relation de ska inta gentemot personalen. Att vara 
anhörig i denna situation kan innebära en kris, nämligen att livet aldrig blir detsamma, att man 
som person får nya insikter, som kan leda till sorg och smärta, men också utveckling och 
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mognad. De äldre anhörigvårdarna är särskilt sårbara eftersom deras egen hälsa kan vara 
sviktande och att de samtidigt som de hjälper andra, kan ha ett eget hjälpbehov att ta hänsyn 
till (Östlinder, 2004). 

Teoretisk ansats 

Under de senaste åren har de anhörigas situation kommit alltmer i fokus delvis beroende på 
nedskärningarna inom hälso- och sjukvården, vilket innebär att anhörig förmodligen får ta ett 
större ansvar när det gäller omvårdnaden av sina äldre och sjuka familjemedlemmar 
(Saveman & Benzin, 2003). 

Ordet ”Care” kommer från latinets caritas som står för människokärlek och handling, att ta 
hand om och att bry sig om sina medmänniskor jämför Andrée Sundelöf (2005). 

Caring (vårdandet) beskriver substansen i vårdarens arbete. Andrée Sundelöf (2005) refererar 
till Benzein (1999) och Eriksson (1992) som säger att hopp, tillit och gemenskap är begrepp 
som kan ge vårdandet förståelse. 

”Nursing” och ”caring” är begrepp som används i det svenska språkbruket för att beskriva 
vård. Andrée Sundelöf (2005) menar att ”nursing” förknippas med sjuksköterskans 
verksamhet medan ”caring” har fått en vidare innebörd av vård oberoende av vårdarens yrke. 

Inom vårdvetenskapen finns olika tolkningar av begreppen. Watson (1988), Leininger (1991), 
Erikson (2002) menar att ”caring” är övergripande, medan ”nursing” kännetecknar den 
innersta kärnan i omvårdnaden (Andrée Sundelöf, 2005). 

Vårdrelationen är fundamentet i vårdandet enligt bl.a. Watson (1999). Mötet mellan 
vårdtagare och vårdare, mellan människor, utgör alltid en vårdrelation. Att ett vårdmöte äger 
rum säger dock ingenting om kvaliteten i vårdrelationen. Eriksson (1997) menar att vårdmötet 
inte alltid är vårdande (Andrée Sundelöf, 2005). Enligt Kasén (2002) är en vårdande relation 
en relation där vårdtagarens lidande lindras genom att vårdaren värnar om och vårdar hans 
värdighet. Eriksson (1992) menar att innebörden av vårdande relation är förmågan att göra 
gott för den andre. Innehållet i en vårdande relation kan innebära värme, närvarande, respekt, 
öppenhet och tolerans. Enligt Eriksson (1992) kan en vårdande relation inte tas för givet utan 
förutsätter att vårdaren medvetet anstränger sig i mötet med den andre så att en gemenskap 
uppnås (Andrée Sundelöf, 2005). 

Begreppen ”care for”, ta hand om någon och ”care about”, att bry sig om någon. ”Caring for” 
relateras till görande, vilket innebär att göra någonting eller ha ansvar för den andre. Att bry 
sig om någon, ”caring about” syftar på relationsaspekten och avser kvaliteten på det sätt vilket 
uppgiften genomförs på enligt (Andrée Sundelöf, 2005). 

När det gäller det svenska begreppet omvårdnad finns ingen allmän innebörd eller definition, 
utan Socialstyrelsens allmänna råd (1993:17) får gälla som referens. Där beskrivs både allmän 
inriktad omvårdnad och specifik inriktad omvårdnad. 

Den specifika omvårdnaden kräver sjuksköterskekompetens vad gäller aktuell sjukdom och 
dess behandling, medan allmän omvårdnad inte har dessa krav vilket innebär att flera 
yrkesgrupper kan utföra denna omvårdnad (Andrée Sundelöf, 2005). 

Helhetssynen i omvårdnaden är att se människor i sitt sammanhang, i samspel med sin 
omgivning och med andra människor.En systemteoretisk uppfattning av omvårdnad innebär 
en relation mellan människor men även relation mellan människor och miljö 
(Kirkevold,2002). 
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Anhöriga som vårdar sina äldre släktingar lever i ett samspel med omgivningen. När det 
gäller omvårdnaden av de äldre är de anhöriga beroende av det offentliga omsorgssystemet. 
Här är vårdpersonalen det offentligas företrädare och när vårdpersonalen möter de äldre och 
deras anhöriga är det två sociala system som möts där den äldre och dennes anhöriga är det 
andra sociala systemet (Kirkevold, 2002).I interaktionen ligger en ömsesidighet som 
förpliktar och som gör parterna beroende av varandra, men det hör omvårdnadskvaliteten till 
att ingens värdighet kränks (Kirkevold, 2002). 

Watson (1999) betonar i sin omvårdnadsteoretiska struktur att människan är mera än summan 
av sina delar. Watson menar även att människan och miljön står i ett ömsesidigt växelspel. 
Hon lyfter även fram värdet av en estetisk miljö där hon anser att en estetisk miljö är mera 
hälsobefrämjande än en ren och kal miljö. (Watson, 1999). Rooke (1991) refererar till Rogers 
anser att människan och miljön är oskiljaktiga, och att det finns ett energifält mellan dem som 
utgör ett av grundvalen för människans existens. Med energi avses en ständig rörelse och 
förändring. Framförallt är det viktigt veta att energifältet förändras vid sjukdom (Rooke, 
1991). När det gäller det praktiska omvårdnadsarbetet skall samspelet mellan människa och 
miljö stödjas och utvecklas.I Rogers omvårdnadsteoretiska struktur ses interaktionen inte 
enbart som en relation mellan människor, utan även som en relation mellan människa och 
miljö (Rooke, 1991). 

Watson (1999) som är inspirerad av Rogers teori menar att omvårdnad är nära knuten till 
samhället och att samhällets normer och värderingar påverkar omsorgens form och innehåll. 
Det är omsorgens inneboende egenskaper som åstadkommer positiva hälsoresultat oberoende 
av situationen. Watson använder begreppet verksamma faktorer om dessa egenskaper hos 
omsorgen, som alltså är omvårdnadens kärna. Enligt Watson bildar de verksamma faktorerna 
en inre struktur som är nödvändig för att förstå fenomenet omvårdnad/omsorg. Dessa 
verksamma faktorer måste känneteckna all omvårdnad oavsett i vilket sammanhang den 
utövas antingen inom intensivvården eller inom hemsjukvården (Watson, 1999). 

I hemmet är det först och främst familjen som har det självklara ansvaret när de gamla blir 
sjuka och behöver hjälp. Ett gott samarbete mellan offentlig vård och informell, 
familjebaserade omsorg betyder att man kan åstadkomma mera när det gäller omsorg och 
behandling av den äldre, vilket innebär att samarbetet med familjen är en förutsättning för en 
god äldreomsorg (Kirkevold, 2002). Wright och Leahey (1998) menar att inom omvårdnaden 
är det en strävan att basera familjevården på solida och kliniska användbara teorier. 
Vårdpersonalens utveckling av sin teoretiska kompetens tillförsäkrar därmed familjer en 
gedignare och mera heltäckande omvårdnad. 
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Vad vill äldre ha för hjälp och från vem 

Vårdberoende 

Andelen äldre personer i samhället ökar och med stigande ålder följer ett ökat vårdbehov. 

Begreppet beroende har både en objektiv och en subjektiv karaktär, att vara beroende och att 
känna sig beroende (Blomqvist & Hellström, 2004). 

Att definiera vårdbehov bland äldre personer kan kritiseras på samma grunder som när 
vårdbehov definieras utifrån den enskildes uppfattning om behov av hjälp med den personlig 
omsorg. Detta innebär att ur personalens perspektiv kan vårdtagaren vara beroende av 
vård/hjälp för att klara sitt dagliga liv, medan däremot vårdtagaren själv upplever och 
definiera sig själv som oberoende (Blomqvist & Hellström, 2004). 

Cutler (1994) har definierat ADL (Aktiviteter i Dagliga Livet) som en standard på fem olika 
aktiviteter nämligen att bada, att kunna klä på sig, att kunna förflytta sig till och från en stol, 
att gå på toaletten och att kunna äta själv. Om den äldre inte klarar en eller flera av dessa 
aktiviteter behöver han/hon hjälp av någon annan. 

Blomqvist och Hellström (2004) menar att kunna få hjälp med de dagliga aktiviter man inte 
klarar själv är för många äldre något positivt. Med hjälp kan de bo kvar hemma i sin invanda 
miljö, och detta kan innebära både trygghet och frihetskänsla. Att kunna bo kvar hemma utan 
att belasta sina närmaste mer än nödvändigt upplevs som en känsla av frihet och att man 
slipper uppleva tacksamhetsskuld till sina närmaste.Grafström (1996) säger att samhället ska 
hjälpa äldre att få bo kvar i sina hem så länge som möjligt och integritet och 
självbestämmande ska vara en självklarhet i hemsjukvården. Tyvärr var det de svårast sjuka 
som fick hjälp av formella hjälpare (offentligt anställd personal). De andra fick klara sig med 
hjälp från informella hjälpare (anhöriga) (Roe m.fl., 2001). 

Wimo at.al. (1999) har i sin undersökning funnit att nästan hälften av de som bodde hemma 
var i behov av särskilt boende eller psykogeriatriskt boende. Behovet av hjälp är större än de 
resurser som finns. Detta innebär att det finns många svårt sjuka äldre personer som vårdas i 
sina hem utan att få den hjälp av samhället som de är i behov av. Det kan bero på olika 
orsaker en orsak kan vara att de äldre vägrade flytta till ett särskilt boende eller så fanns de på 
en väntelista för ett annat vårdalternativ (särskilt boende eller psykogeriatriskt boende). 

Det är svårt att säga vilken vård som är bäst när det gäller äldre personer som inte längre 
klarar sina dagliga aktiviteter. Antingen ett särskilt boende med tillgång till anställd personal 
dygnet runt eller bo kvar hemma och få hjälp av anställd personal några få timmar per 
dygn.Om detta alternativ ska fungera gäller det att det finns anhöriga som kan hjälpa till 
(Cutler, 1994). 
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Äldres önskemål 

Andersson (2002) ställer frågorna vad vet vi egentligen om vad äldre människor önskar när 
det gäller vård och omsorg, och i vilken utsträckning de får hjälp när de vill och behöver den? 
Enligt Eurobarometern fann man inga större skillnader när det gäller kön, ålder, bostadsort 
eller inkomst. Vad avser dem som ville ha hjälp från familjen sågs en könsskillnad. Männen 
kunde i större utsträckning än kvinnorna tänka sig hjälp från familjen Förmodligen kan 
mannen i större utsträckning tänka sig vård av kvinnan än kvinnan kan tänka sig vård av 
mannen (Anderson, 2002). Bland dem som behöver regelbunden vård är kravet på offentlig 
vård mera uttalad. Sammantaget visar Andersson (2002) att det finns en önskan om offentlig 
vård, men en stor andel cirka 40 procent av dem som är gifta kan tänka sig anhörigvård. De 
flesta vill ha ett brett utbud med tillgång till personal och god till gänglighet till vård. När det 
gäller den nya generationen äldre kommer de att ställa högre krav än dagens äldre. De som är 
80 år idag känner oftast tacksamhet och vågar inte ställa så stora krav på vården och 
omsorgen, som framtida generationer förmodligen kommer att göra (Alaby, 1999). Men man 
börjar se en skillnad när det gäller attityder till välfärdsservicen. Av de äldre som förut 
upplevde servicen som bra, ser man nu en förändring i attityden där man nu upplever att 
servicen blir sämre på grund av att resurserna inte räcker till när samhället skär ner på 
äldreomsorgen (Calnan at.al, 2003). 

Informationsteknologin kommer att påverka samhällsstrukturen. Detta innebär att yngre äldre 
kommer att ställa helt andra krav på samhället med tillgång till både bostäder och specialist- 
behandling, beroende på att man har tillgång till ett helt annat utbud av information, och även 
vet hur man använder sig av denna information (Diczfalusy, 2001). Enligt Tuulik- Larsson 
(1994) som har intervjuat pensionärer. Säger de äldre att ”vi vill bo kvar hemma så länge som 
möjligt, det är det bästa” och vid behov få vård och stöd i hemmet. Detta är även det 
övergripande målet för kommunens sociala hemtjänst och landstingets sjukvård i hemmet 
(Gurner & Thorslund, 2003). De äldre tycker det är fint i det nya servicehuset, men är rädd för 
ensamhet och isolering om man flyttar dit (Tuulik- Larsson, 1994). Guner och Thorslund 
(2003) menar att de flesta äldre multisjuka (flera olika sjukdomar) är nöjda med den hjälp 
anhöriga kan ge, men de anhöriga önskar att hemtjänsten fungerade annorlunda. De anhöriga 
önskar få vara delaktiga i beslut som fattas, att det fanns samtalsstöd och mer anpassat stöd 
med plats för spontant eller akut uppkomna enstaka serviceinsatser eller avlastning 

Gustavsson et.al(1999) och Tornstam (1996) har gjort undersökningar som speglar intresset 
att vårda äldre. Mest tillfredsällelse kände personal som var medelålders i arbetet med äldre 
personer. Hos de yngre fanns inte denna tillfredställelse och det fanns ett svalt intresse när det 
gällde åldrevården och omsorgen. Det behövs en attitydförändring bland unga och allmänt 
gentemot de äldre i det svenska samhället i form av ökad respekt. SOU (2003:91) menar det 
inte går att ta för givet att någon ny generation är beredd att gå ut i arbetslivet och bidra med 
de resurser som behövs för att klara välfärden i framtiden. Vad jag vill belysa med denna 
undersökning är vilken vård äldre efterfrågar med fokus på om vården ska ges av anhörig, 
anställd personal eller vård av anhörig med stöd av anställd personal. 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa vem äldre personer vill bli vårdade av i händelse av att de 
drabbas av svår sjukdom. Studien kommer särskilt att undersöka om ålder, kön, 
utbildningsnivå, civilstånd, boende, vårdberoende eller icke vårdberoende har någon 
betydelse för äldre personers uppfattning om vem man vill få vård och omsorg ifrån, enbart 
anhöriga, enbart offentligt anställda eller anhöriga med stöd av anställd personal. 
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METOD 

Urval 

Denna studie hämtar data från SNAC- Blekinge som ingår som en del i det nationella 
forskningsprojektet SNAC (the Swedish National study on Agering and Care) (Lagergren, 
Fragtiglioni et al, 2004). 

Den grundläggande idén bakom SNAC är att under en längre tid göra en områdesvis 
individbaserad insamling av uppgifter. De beskriver åldrandet, hälsan och uppkomsten av 
omsorgsbehoven ur social, medicinsk och psykologisk synvinkel. I studien registreras vilka 
insatser den enskilde erhåller från kommunens äldreomsorg och landstingens hälso- och 
sjukvård, och även uppgifter, som belyser vilka insatser anhöriga och frivilliga organisationer 
gör, samlas in. Utöver Blekinge deltar fyra forskningscentra i arbetet med var sitt ingående 
projekt, Skåne med fem kommuner, Stockholm med en stadsdel samt en kommun i 
Hälsingland. 

Inom SNAC följs ett urval personer i åldrarna 60- 96 år genom återkommande 
undersökningar med avseende på ohälsa och vårdbehov samt sociala och ekonomiska 
förhållanden. 

Undersökningen, som är omfattande, görs vart sjätte år för dem som är 60-80 år och vart 
tredje år för de äldre. Undersökningen sker genom ifyllandet av frågeformulär, intervjuer, 
läkarundersökningar och olika fysiska och psykologiska tester. En baslinjeundersökning har 
genomförts under åren 2001-2003 och för SNAC- Blekinge innebar det att 1374 personer i 10 
ålderskohorter (60, 66, 72, 78, 81, 84, 87, 90, 93 och 96 år) undersökts. 

Material för studien 

För att få en uppfattning om vem äldre personer vill bli vårdad av vid längre tids sjukdom 
användes för studien frågor om ålder, kön, utbildning, civilstånd och boendeform, samt. 
frågor som berörde de äldres tankar om framtida vårdbehov och från vem man vill ha hjälp 
eller vård hämtade från SNAC-Blekinge . De som svarat delades in i två grupper där den ena 
gruppen, vårdberoende, var de som angett att de var i behov av hjälp från någon gång i veckan 
till flera gånger per dag av offentligt anställd personal. 

Etiska överväganden 

Studien är godkänd av etisk kommitté Lunds Universitet (LU 650-00, LU 744-00). 
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Tabell 11: Beskrivning av urvalet med avseende på ålder, kön, utbildning och social situation. 

 Andelen svarande (%) 

Ålder (n=1302)  

Yngre äldre (60-79) 

Äldre äldre (80-96) 

53 

47 

Kön (n=1364)  

Kvinnor 

Män 

58 

42 

 

Civilstånd (n=1281)  

Gift 

Änka/Änkling 

Ogift 

Skild 

52 

35 

7 

6 

Utbildning2 (n=1307)  

Folkskola3 

Grundskola4 

Studentexamen 

68 

22 

10 

Boende (n=1244)  

Hyreslägenhet 

Bostadsrätt 

Villa 

Lantgård 

Serviceboende 

 

26 

16 

48 

6 

4 

 

Vårdberoende/Icke vårdberoende (n=1281) 

Vårdberoende 12 

Icke vårdberoende 88 

 

                                                 
1 Det interna bortfallet i undersökningen varierade mellan 2-7 procent. 
2 Antalet högskoleutbildade var få (<1%) och exkluderades från undersökning. 
3 Till och med folkskola. 
4 Innefattar också realskola och realexamen. 
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Analys 

Vid analys av materialet har deskriptiv statistik använts för att beskriva studiepopulationen 
och Chitvå test har använts för att studera om de personer som ingår i studien skiljer sig åt i 
sin uppfattning om vem de vill bli vårdad av beroende på kön, ålder, civilstånd, 
utbildningsnivå eller om man angivit sig vara vårdberoende/icke vårdberoende. En 
signifikansnivå på 0,05 % har använts för angivande av statistisk signifikans. Chitvå-metoden 
är lämplig att använda när man har fler än två proportioner eller ännu mer komplext material 
med kvalitativa data att analysera (Ejlertsson, 2003). När det gäller den statistiska 
bearbetningen har SPSS (Statical Package for the Social Sciences) använts (Aronsson, 1999). 
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RESULTAT 
I resultatet presenteras de olika variablerna med fokus, på om de äldre svarat att de vill få vård 
av anhörig, vård av anhörig med stöd av anställd personal eller enbart anställd personal. 
Resultatet kommer att redovisas i löpande text samt tabeller. 

Deltagare i studien som uppgivit vem de kan tänka sig vård av 

Denna studie omfattade äldre i Blekinge i åldern 60-96 år. När det gällde vem äldre i 
Blekinge (n=1181) ville få vård av, vid längre tids sjukdom ville de flesta (44 %) bli vårdade 
av anhöriga med stöd av anställd personal och flera (34 %) efterfrågade vård av enbart 
anställd personal. Det var en mindre andel (22 %) som kunde tänka sig bli vårdad av endast 
anhörig se (Tabell 2). 

Kön 

Fanns det någon skillnad när det gällde mäns (n=540) och kvinnors (n=678) uppfattning om 
vem de kunde tänka sig bli vårdade av vid längre tids sjukdom eller funktionsnedsättning? 
Här sågs en signifikant skillnad (p=<0, 001), som visade att män i större utsträckning än 
kvinnor kunde tänka sig bli vårdade av enbart anhöriga. Kvinnorna däremot efterfrågade i 
större utsträckning än männen vård av enbart anställd personal se (Tabell 2). 

Utbildning 

De flesta av dem som deltog i studien har inte någon högre utbildning dvs. 
högskoleutbildning. Flertalet i studien (n=892) har gått igenom folkskola, en del (n=278) hade 
realskola, realexamen eller grundskola. En liten andel (n=121) hade gymnasium eller 
studentexamen se (tabell 1). 

Det fanns en signifikant skillnad (p=<0, 001) när det gällde utbildningsnivå och vem man 
ville bli vårdad av. De som hade genomgått folkskola kunde i större utsträckning tänka sig 
vård av anhöriga vid längre tids sjukdom än de som hade gymnasium eller studentexamen. De 
med gymnasium eller studentexamen efterfrågade i större utsträckning vård av enbart anställd 
personal. Detta innebär att ju högre utbildning (gymnasium, studentexamen) de äldre hade, 
var vård av anställd personal det som efterfrågades. De flesta i studien ville dock ha vård av 
anhöriga med stöd av anställd personal oavsett vilken utbildning de hade se (Tabell 2). 
Tabell 2: Om du drabbades av en sjukdom som krävde vård under en lång tid, vem skulle du helst 

vilja bli vårdad av? n=1181. 

 Anhöriga 
(%) 

Anhöriga med stöd av 
personal (%) 

Personal (%) 

Totala antalet 22 44 34 

Kvinnor 19 43 38 

Män 26 46 28 

Folkskola 22 45 33 

Grundskola5 18 46 36 

Studentexamen 15 47 38 

                                                 
5 Innefatta också realskola och realexamen. 
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Civilstånd 

De flesta i studien (n=632) var gifta, en relativt stor andel (n=382) var änka/änkling och en 
liten andel var ogifta (n=73) eller skilda (n=71) se (tabell 1). 

Av dem som var gifta ville de flesta bli vårdade av anhöriga med stöd av offentligt anställd 
personal. Däremot ville de som var änka/änkling, skilda eller ogifta få vård av enbart anställd 
personal. Här fanns en signifikant skillnad (p=<0, 001) när det gäller vem man efterfrågade 
vård av antingen anhöriga eller anställd personal se (tabell 3). 

Boende 

Här gjordes jämförelse mellan var de äldre bodde, med fokus på hyreslägenhet, bostadsrätt, 
egen villa eller lantgård. De flesta (n=558) bodde i egen villa. Andelen (n=201) som bodde i 
hyreslägenhet var något större jämfört med dem som bodde i bostadsrätt (n=190), och en liten 
andel (n=61) bodde på lantgård se (tabell 1). 

De flesta ville bli vårdade av anhörig med stöd av anställd personal oavsett hur man bodde. 
Däremot såg man en signifikant skillnad (p=<0, 001) när det gällde vård av anhöriga. De i 
studien som bodde i egen villa eller på lantgård kunde i större utsträckning tänka sig vård av 
enbart anhörig jämfört med dem som bodde i hyreslägenhet eller bostadsrätt, som i större 
utsträckning efterfrågade vård av enbart anställd personal se (tabell 3). 

Icke vårdberoende/vårdberoende 

De flesta (n=1044) klarade sig utan någon hjälp (icke vårdberoende). De som var 
vårdberoende (n=112) var dem som ansåg sig behöva hjälp någon gång per vecka upptill flera 
gånger per dag behöva någon form av hjälp av offentligt anställd personal. 

Här fanns en signifikant skillnad (p=<0, 001) när det gällde efterfrågan på anställd personal. 
De som var vårdberoende efterfrågade vård av enbart anställd personal i större utsträckning än 
dem som inte var vårdberoende. Undersökningen visade att i gruppen icke vårdberoende ville 
de flesta ha vård av anhöriga med stöd av anställd personal se (tabell 3). 

Yngre äldre/Äldre äldre 

Yngre äldre (60-79 år, n=622) kunde i större utsträckning tänka sig vård av anhöriga, däremot 
efterfrågade äldre äldre (80-96 år, n=507) i större omfattning vård av enbart anställd personal 
vid längre tids sjukdom eller funktionsnedsättning. Här fanns en signifikant skillnad (p=<0, 
001). Det innebär att äldre äldre efterfrågar mera hjälp från enbart anställd personal än yngre 
äldre gjorde se(tabell 3). De flesta yngre äldre (45 %) och äldre äldre (44 %) efterfrågar dock 
vård av anhöriga med stöd av anställd personal se (tabell 3). 



 17

Tabell 3: Social situation, boende och ålder i förhållande till vem äldre vill bli vårdad av. 

 Anhöriga 
(%) 

Anhöriga med stöd av 
personal (%) 

Personal (%) 

Gifta 27 52 21 

Änka/Änkling 16 39 45 

Ogifta 9 29 62 

Skilda 12 30 58 

Hyres lägenhet 21 39 40 

Bostadsrätt 18 46 36 

Villa 25 48 27 

Lantgård 20 51 29 

Icke vårdberoende 22 45 33 

Vårdberoende 20 30 50 

Yngre/Äldre 24 45 31 

Äldre/Äldre 18 44 38 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa vem äldre ville bli vårdade av i händelse av att de drabbas av 
svår sjukdom. Har ålder, kön, utbildningsnivå, civilstånd, boende eller vårdberoende någon 
betydelse för äldre personers uppfattning om vem man ville få vård och omsorg från, enbart 
anhöriga, anhöriga med stöd av offentligt anställd personal eller enbart offentligt anställd 
personal. 

Resultatet visade att de flesta efterfrågade vård av anhöriga med stöd av offentligt anställd 
personal (44 %), oberoende av ålder, kön, utbildningsnivå eller boende. 

När det gällde de som var änka/änkling, ogifta, skilda eller vårdberoende efterfrågade de vård 
av offentligt anställd personal i större utsträckning jämfört med dem som var gifta. 

De som var gifta kunde i större utsträckning tänka sig vård av anhöriga. Detta beror 
förmodligen på ett samspel mellan makar. Blomqvist och Hellström (2004) refererar till 
intervjun med Greta (som har svåra fysiska problem på grund av reumatism). Greta säger att 
hon inte skulle kunna bo kvar hemma utan maken Karls hjälp, men samtidigt vill hon 
poängtera att Karl är beroende av henne på grund av hans minnesproblem. Detta innebär att 
hans minnesproblem begränsa hans förmåga att klara av det dagliga livet.  

I föreliggande studie var det så få som hade någon högskoleutbildning, och de med 
gymnasieutbildning eller studentexamen fick därför representera de högutbildade. Detta 
berodde förmodligen på att i denna äldre generation, var det inte vanligt med högskolestudier. 
Resultatet visade att de med högre utbildning (gymnasium, studentexamen) efterfrågade vård 
av enbart offentligt anställd personal, i högre utsträckning än de med folkskoleutbildning. Det 
är svårt att säga om det är utbildningsnivån som har den största betydelsen eller om det kan 
finnas andra orsaker som påverkade resultatet. Kan åldern påverka? I gruppen yngre äldre 
sågs också en tendens att man efterfrågade vård av enbart offentligt anställd personal jämfört 
med dem som ville bli vårdade av enbart anhöriga. Förmodligen finns de med högre 
utbildning i denna grupp och därför kan det vara svårt att dra slutsatser om det resultatet 
endast beror på utbildningsnivån. Kanske detta kan bli tydligare i framtiden, när fler med 
högre utbildning blir äldre då kanske man kan dra generella slutsatser om utbildningsnivåns 
betydelse när det gäller vem man kommer att efterfråga vård av. Kanske visar det sig då att de 
med högre utbildning kommer att efterfråga vård av enbart anställd personal. 

I föreliggande studie var det flera (22 %) som kunde tänka sig vård av enbart anhöriga. 
Däremot var stödet för enbart offentligt anställd personal inte så starkt endast (33 %) jämfört 
med (Andersson, 2002). Andersson (2002) refererar till Eurobarometern som visade att stödet 
för kommunal – och landstingsvård var mycket starkt. (86 %) av de äldre över 60 år 
efterfrågade denna vård. En liten andel (8 %) kunde tänka sig vård och omsorg enbart av 
familjen. Det är tveksamt om dessa resultat är jämförbara då Andersson (2002) kanske inte 
enbart syftar på offentligt anställd personal när han tar upp kommunen och landstingen. Kan 
det vara så att han menar anhöriga som får stöd av offentligt anställd personal också. 

Föreliggande studie visade att män i större utsträckning kan tänka sig vård av anhöriga medan 
kvinnorna däremot ville få vård av anställd personal. Denna könsskillnad visar också 
Andersson (2002) på i sin studie, där männen i större utsträckning (28 %) jämfört med 
kvinnorna (17 %) kunde tänka sig hjälp av anhöriga. 

Detta tolkar Andersson (2002) som att männen räknar med att vårdas av makan, medan 
kvinnorna i mindre utsträckning räknar med motsvarande möjlighet. Ekvall (2004) visar dock 



 19

på i sin avhandling att majoriteten av äldre anhörigvårdare är män.  Är det så att man inte tar 
hänsyn till kvinnornas önskemål, eller beror det på att männen i större utsträckning än 
kvinnorna får hjälp från samhället när de vårdar sin maka? 

20 procent av deltagarna i denna studie kunde tänka sig vård av enbart anhöriga, Andersson 
(2002) visar på samma resultat (20 %). Den siffran representerar en betydligt lägre andel 
anhörigvård än vad som förkommer idag, och detta visar även Hellström (2003) i sin 
avhandling. I sin studie kom hon fram till att de flesta (84 %) erhöll hjälp från informella 
hjälpare (anhöriga, vänner och grannar) men i detta resultat finns även de som hade stöd av 
offentligt anställd personal från den kommunala äldreomsorgen. 

Föreliggande undersökning, visade att det bara är en liten andel som efterfrågade vård av 
enbart anhöriga, men Socialstyrelsen (2001) hävdar att 80 procent av den vård och omsorg 
äldre människor kommer att behöva måste tillhandahållas av anhöriga.Är det så att de äldres 
önskemål inte respekteras när det gäller vem man vill få vård av, utan samhället lägger över 
ett större ansvar på de anhöriga? 

I Sverige har familjens roll som vårdgivare till äldre, handikappade och sjuka officiellt 
betraktats som mindre väsentlig, trots att allt större andel av omsorgen av hemmaboende äldre 
utförs av anhöriga. En anledning till att anhörigvården försummats kan vara att man såg den 
som ”bortdöende”, ett återkommande tema i alla utredningar från 1950-talet fram till cirka 
1990. 

Idag däremot möter man allt oftare en offentlig retorik som betonar anhörigvårdens stora 
betydelse och staten har tagit initiativ för att stödja den civila omsorgen även om denna 
satsning ännu ter sig ojämn och begränsad (Johansson & Sundström, 2002). Denna 
händelseutveckling har sammantaget lett till att anhörigomsorgen har blivit en allt viktigare 
politisk fråga. Ett exempel på detta är regeringens satsning på att bygga ut stödet till anhöriga 
genom särskilda utvecklingsmedel inom ramen av den Nationella Handlingsplanen för 
Äldrepolitiken (Johansson, 2002). För att kunna bygga upp ett systematiskt stöd till anhöriga 
som vårdar är det nödvändigt att klargöra vad som är målsättningen med stödet. Detta är 
samtidigt en grundförutsättning för att överhuvudtaget kunna diskutera samspelet mellan de 
anhöriga och den offentliga vården. Vad ska anhörigstödet ytterst syfta till? Är det att den 
anhöriga ska fortsätta att vårda till vilket pris som helst och försöka maximera tiden för 
kvarboende i hemmet och därmed fördröja en flyttning till särskilt boende? Ska man prioritera 
avlösning i hemmet, vilket kan innebära att anhörigstödet sköts av särskild personal som till 
exempel anhörigkonsulenter eller att all personal inom den offentliga vården arbetar som 
anhörigstödjare?  Eller skall det införas nya platser för avlastning i korttidsboende 
(Johansson, 2002)? Det gäller för kommunerna att planera äldreomsorgen, och kanske se en 
utväg när det gäller att hitta stödåtgärder för de anhöriga som vårdar sina äldre. 

Begreppet anhöriga kan definieras på olika sätt. I föreliggande undersökning innebär anhöriga 
maka/make, sambo, egna barn eller andra anhöriga, dvs. att det finns en relation eller ett 
släktskap mellan vårdtagaren och vårdaren. 

Föreliggande studie visade också att de som kunde tänka sig vård av anhöriga ville flertalet 
(88 %) bli vårdad av sin make/maka eller egna barn. 

Hellström (2003) visade på att de som fick hjälp från informella hjälpare var yngre, ofta gifta 
eller sammanboende. Andersson (2002) påtalade också att de som är gifta (60 %) föredrog 
anhörigvård. Föreliggande studie visade att änka/änkling, ogifta, skilda och vårdberoende i 
Blekinge efterfrågade vård av enbart offentligt anställd personal. I en undersökning från 
Stockholms län fann man samma resultat d.v.s. att ogifta, skilda och änkor/änklingar föredrog 
offentlig omsorg speciellt när det gällde kroppslig vård (Andersson, 2002). 
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De äldre som fick hjälp från formella hjälpare var de ensamboende, de med färre barn och 
änkor/änkemän (Hellström, 2003). Fler blir äldre och kommer att bli beroende av vård och 
omsorg. Vi vet även att kvinnorna blir äldre än männen, och kan förmodas bli änkor. 
Undersökningen visar att kvinnor i större utsträckning efterfrågar offentlig vård och omsorg. 

Detta gäller även de som är vårdberoende. Kanske är det så att den vårdberoende inte vill stå i 
tacksamhetsskuld till sina anhöriga? Eller kan det vara så som Saveman och Benzin (2004) 
uttrycker att sjukdom och ohälsa inte enbart drabbar den enskilde individen utan även de 
anhöriga drabbas. Kan det då vara så att den vårdberoende känner de anhörigas lidande, och 
därför vill ha vård av offentligt anställs personal. 

Hur ska den offentliga vården kunna tillgodose de ensamstående och vårdberoende när det 
gäller efterfrågan av offentlig vård och omsorg? Ingen vet hur ansvaret för vården och 
omsorgen om de äldre ska fördelas mellan familjen och samhället i framtiden. Utvecklingen 
går mot en anhörigomsorg och utbudet av offentlig vård kommer förmodligen att rent 
kvantitativt vara lika omfattande som hittills. Däremot är det tveksamt om framtida 
generationer kommer att efterfråga denna hjälp av anhöriga. 

Det är ett växande problem att rekrytera personal till äldreomsorgen. Gustavsson et. al (1999) 
har i en undersökning gällande sjuksköterskestuderande undersökt intresset att arbeta inom 
äldreomsorgen. Den visade att de ville arbeta med barn och yngre inom akutsjukvården, och 
få var benägna att arbeta inom äldreomsorgen. 

Det krävs en attitydförändring när det gäller synen på äldre, där inte åldrandet jämförs med 
sjukdom, utan istället fokuseras på att många äldre lever ett aktivt och värdefullt liv som har 
egna önskemål och behov och utifrån detta planera vården. 

Thornstam (1996) visade på att vårdpersonalen som arbetade både inom hemtjänsten och på 
särskilda boenden var nöjda med sina arbetsuppgifter, arbetsplatser och arbetskamrater. Mest 
nöjda var de som arbetade på särskilda boenden. 

Vilka nya tjänster kan man förvänta sig under den närmaste framtiden när det gäller 
äldreomsorgen? Är det så att insatserna inom äldreomsorgen ska inriktas på att ta hand om de 
svårt sjuka äldre med omfattande omsorgsbehov som fortsätter att växa, när vi blir äldre och 
drabbas av olika sjukdomar som följer med åldrandet? Ska satsningen istället vara att stödja 
de anhöriga i sin vårdarroll? Kanske måste det krävas ett bättre samspel mellan vårdtagaren, 
de anhöriga och äldreomsorgens personal för att möta det växande behov som finns inom 
framtidens äldreomsorg. 

Metoddiskussion 

En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Om 
undersökningen syftar till att kartlägga samband är en kvantitativ metod lämplig att använda 
(Holme & Krohn Solvang, 1997). 

I föreliggande studie har syftet varit att kartlägga samband eller skillnader mellan olika 
variabler, därför har en kvantitativ metod varit lämplig att använda. 

En förutsättning för att kunna bedriva kvantitativ samhälls- och beteendevetenskaplig 
forskning, är att kvantitativ metod har en styrka i att man kan ha många personer med i 
samma undersökning. Urvalet kan därmed bli representativt för befolkningen i övrigt, och 
statistiska generaliseringar kan göras (Holme & Krohn Solvang, 1997). 

Det är viktigt att tänka på att ett urval aldrig kan vara exakt samma som en hel population och 
därför kan urvalet bara i undantagsfall ge exakt samma resultat som en analys av hela 
populationen (Eggeby & Söderberg, 1999). 
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I föreliggande studie har det varit ett stort urval av personer som deltagit, men en brist är att 
icke svensk talande invandrare inte finns med samt förmodligen även de svårast sjuka. Detta 
innebär att det är svårt att göra statistiska generaliseringar 

Kvantitativ information anskaffas på ett sätt som präglas av avstånd och urval där frågorna är 
förutbestämda. Forskaren kan därigenom inte bilda sig en egen uppfattning om den enskildes 
situation eller reaktion på de frågor som ställs och det är sällan forskaren själv som står för 
informationsinsamlingen. 

Informatören har ringa möjlighet att utforma eller berätta hur han/hon själv upplever sin 
situation. Detta innebär att den kvantitativa informationen inte ger utrymme för individuell 
anpassning, utan begränsas till de frågor eller kategorier som gäller för alla i undersökningen. 
Följden kan bli ett instrument som är den minsta gemensamma nämnare för ett stort antal 
enheter som inbördes är mycket olika, vilket kan innebära att vi får ett exakt men ytligt 
material (Holme & Krohn Solvang, 1997). 

Genom olika statistiska tekniker ges det under vissa förutsättningar möjligheter att säga om 
det resultatet vi fått fram i en stickprovsundersökning också gäller för hela populationen. 

Genom olika statistiska bearbetningar/analyser såsom skattning, hypotesprövning och chitvå 
test kan vi säga att det finns en sannolikhet att resultaten är giltiga (Holme & Krohn Solvang 
1997).  

I föreliggande studie har chitvå test använts i den statistiska bearbetningen och detta visar att 
det finns en sannolikhet att resultaten är giltiga genom att p= <0, 001.  

Det är en fördel när det gäller kvantitativ metod att man får ett objektivt mått på sannolikheten 
att de slutsatser man kommit fram till är korrekta. En annan fördel kan vara att metoden anses 
som enklare och mindre tidskrävande, vilket inte är min personliga uppfattning, då det krävs 
både tid och kunskaper för att kunna få fram resultaten, testa och bearbeta/analysera dessa. 
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SLUTSATS 

Äldre personer som drabbas av sjukdom önskar bo kvar hemma så länge som möjligt och den 
hjälp de behöver vill de I första hand få från den egna familjen med stöd av professionella 
vårdare. 

Denna kunskap bör lyftas fram i planering för framtidens hälso- och sjukvård för äldre 
personer och kunskapen ställer också höga krav på hur framtidens vård och omsorg bör se ut. 
En konsekvens av detta bör vara att personal för framtidens vård och omsorg alltmer måste 
utbildas för att arbeta tillsammans med familjen och vara ett stöd för de anhöriga likväl som 
att vara ett direkt stöd till mottagare till vården/omsorgen. 

Den professionella vårdaren bör också utbildas till att I högre grad arbeta för att stödja 
familjen/anhöriga så att de orkar vara goda vårdare. Den anhörige måste få tillfälle att 
ventilerar problem som uppstår i vårdandet, det kan avse problem såväl på ett relations plan 
som att vara stöd i genomförandet av konkreta vårdåtgärder. Således kommer framtiden att 
kräva en delvis ny roll för professionella vårdare och de som ordnar med vårdutbildningar 
måste ta detta i beaktande. 
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