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Förord 

Under åren 2005 fram till 2008 har staten satsat 340 miljoner kronor för att 
utveckla ett varaktigt stöd till anhöriga i kommunerna. Socialstyrelsen har 
haft regeringens uppdrag att följa upp denna satsning samt att utveckla me-
toder för att följa utvecklingen av anhörigstöd i kommunerna.  

Hittills har det saknats studier av omsorgsmönstren i en specifik kommun, 
liksom möjligheten att knyta samman uppgifter om kommunal service, 
hjälpbehov, den hjälp som anhöriga ger och stöd som anhöriga får för egen 
del. För att ta fram bättre underlag för utvecklingen av anhörigstöd, har So-
cialstyrelsen tagit initiativet till en lokal studie av omsorgsgivandet i Mull-
sjö kommun.  

Denna rapport beskriver resultaten från studien som genomförts av Gerdt 
Sundström och Bo Malmberg vid Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan 
i Jönköping. Författarna svarar för innehåll och slutsatser i rapporten. 

 
 
  
 

Christer Neleryd 
Chef Äldreenheten 
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Författarnas tack 
 
Författarna ber att få tacka de 1 591 personer i Mullsjö som besvarat enkä-
ten samt den personal inom omsorgen och vården som hjälpt till på olika 
vis. 
 



 5

Innehåll  

 

SAMMANFATTNING 7 

BAKGRUND 9 
SYFTE 11 

METOD 13 

RESULTAT 14 
FAMILJESITUATION 14 
HÄLSA, HJÄLPBEHOV OCH MOTTAGEN HJÄLP 15 
OMSORGSGIVANDE I GRUPPEN 55 ÅR OCH ÄLDRE 16 
TYPER AV INFORMELLA HJÄLPGIVARE 18 
ÄR GIVARE AV HJÄLP, OMSORG ELLER VÅRD ENSAMMA? 19 
BEHOV AV STÖD FÖR DEM SOM GER HJÄLP 19 
ÅSIKTER OM DEN KOMMUNALA OMSORGEN 20 
KONSEKVENSER AV OMSORGSÅTAGANDET 21 
OMSORG OCH KONTAKTYTOR MED KOMMUNEN 21 
ÖNSKEMÅL OM BOENDE ELLER VÅRD 23 

DISKUSSION 25 

REFERENSER 29 

BILAGOR 31 
TABELLER 31 
ENKÄTFORMULÄR 33 

 



 6

 



 7

Sammanfattning 

Föreställningar om att anhörigas omsorgsgivande är litet och sviktande till-
hör ofta den allmänna uppfattningen, trots undersökningar som visat att an-
höriga gör stora insatser. För att bringa klarhet i hur detta kan te sig i en 
kommun har Socialstyrelsen genomfört en undersökning bland hemmabo-
ende, 55 år och över, i Mullsjö kommun. I en postenkät fick de hemmabo-
ende bl.a. besvara frågor om tidigare och nuvarande omsorgsgivande. Svar 
inkom från 69 procent. Av de svarande hade 30 procent tidigare erfarenhet 
av att ge omsorg, 23 procent gav omsorg för närvarande och 21 procent av 
åldersgruppen 65 och över hade hjälpbehov för egen del, dvs. en majoritet 
har varit eller är involverade i omsorgsutbyte. De flesta fick sina omsorgs-
behov tillgodosedda enbart av anhöriga. Av dem som behövde hjälp hade en 
minoritet (16 procent) hemtjänst, vanligen i kombination med hjälp från 
anhöriga.  

Omsorgsgivarna hade i allmänhet ganska små åtaganden vid undersök-
ningstillfället, men det var vanligt att de var långvariga. I en klassificering 
efter omfattning av omsorgen kan 13 procent betecknas som hjälpare, 4 pro-
cent som omsorgsgivare och 5 procent som anhörigvårdare, vilket även 
stämmer med andra studier. Ungefär 30 procent av alla som gav omsorg 
stod ensamma med sitt åtagande, 40 procent delade det med annan anhörig 
och 30 procent delade det med hemtjänsten.  

Drygt hälften ansåg att hemtjänsten gav bra hjälp eller bara hade mindre 
brister. Exempel på svåra brister anförs, men exemplen på empatisk, flexibel 
och välfungerande offentlig omsorg och vård är fler. Av alla svarande anser 
30 procent att den offentliga omsorgen är ”bra”, 20 procent att den har 
”mindre brister” och 5 procent att den har ”stora brister”. Närmare hälften 
säger sig inte ha någon åsikt eller att de inte vet. 

Hälften av alla som gav hjälp, omsorg, eller vård ansåg att kommunen 
skulle kunna göra något för att underlätta deras åtagande. Det vanligaste var 
att man önskade olika former av ”vanlig” äldreomsorg, dvs. hemtjänst, 
trygghetslarm och även färdtjänst. Också i den mindre grupp som hade om-
fattande vårdåtaganden, hade hälften inga önskemål alls om offentligt stöd. 
De vanligaste önskemålen bland dem som gav mycket omsorg var ekono-
miskt stöd, avlösning och färdtjänst. Ett fåtal önskar kontakt med anhörig-
konsulent, anhöriggrupp eller hemtjänst. En mindre grupp har dock haft 
svårigheter att förena omsorgsgivandet med det egna lönearbetet. 

Omsorgsgivare har inte en hälsoprofil som avviker från befolkningens i 
stort, med undantag för den lilla grupp som har stora omsorgsåtaganden. 
Oftast rör det sig då om äldre personer som vårdar en maka eller – något 
oftare – en make. Drygt hälften av alla som har stora omsorgsåtaganden är 
kända av en eller flera nyckelpersoner i kommunens vård och omsorg.  

Av dem som själva har stora hjälpbehov, dvs. behöver hjälp med person-
lig omvårdnad, är i stort sett alla kända. Intressant är att arbetsterapeuten har 
den största kontaktytan med båda dessa grupper. Detta tyder på att det är 
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effektivare att söka anhörigvårdare med stora åtaganden, genom att först 
identifiera personer som har stora hjälpbehov, än att söka efter omsorgsgiva-
re i befolkningen. 

För den händelse att man själv skulle behöva (mer) hjälp önskar tre av tio 
personer hjälp av anhöriga i kombination med offentlig omsorg, lika många 
önskar flytta till seniorboende och två av tio till kommunalt äldreboende. 

Undersökningen bekräftar att omsorgsrelationer är en del av livet i stort. 
Ganska många delar också och vill dela ansvaret med den offentliga omsor-
gen och är dessutom nöjda med den offentliga omsorgen och vården. I tolk-
ningen av svaren får man beakta att en dryg fjärdedel av alla omsorgsgivare 
hjälpte någon i en annan kommun och ibland hade ett betydande avstånd till 
den de hjälpte. De flesta omsorgsgivare har inga eller ganska måttliga öns-
kemål om (mer) offentligt stöd och för det mesta är det hemtjänst man då 
efterfrågar. En liten grupp med stora omsorgsåtaganden kan ha andra öns-
kemål.  
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Bakgrund 

Hur var och är det egentligen med befolkningens ansvarskänsla för äldre 
och andra som behöver hjälp, omsorg eller vård? Detta har länge intresserat 
både allmänhet och myndigheter och för att få klarhet i detta gjorde 1928 års 
pensionsförsäkringskommitté en rundskrivelse till ett representativt urval av 
204 svenska kommuner. Fattigvårdsstyrelsernas ordförande fick bl.a. besva-
ra frågor om hur anhöriga skötte sitt ansvar. Här följer ett exempel från 
Småland: 
 

Har någon minskning förmärkts i försörjningspliktigas villighet 
att försörja sina anhöriga och vad är i så fall anledningen där-
till? 

 
Ja, tyvärr. Man anser i en del fall, att då man ingenting ärvt efter sina föräld-
rar, så bör man ej heller åläggas försörjningsplikt. I andra fall kan det vara så, 
att blott ett av barnen har förmåga att bidraga till försörjningen. Det anses då 
knappast rättvist att denne ensam skall betungas och ovillighet är i många fall 
för handen. Av hänsyn till de gamla är det i många fall ej gott att taga lagens 
bestämmelser till hjälp för vinnande av rättelse. Men det bör också rättvisligen 
medgivas att fall av rörande uppoffringar från barns sida förekommit.--- 

Enoch Persson, Lalebo, Burseryd 
 
Från detta perspektiv, och anhörigas då fortfarande lagfästa ansvar (vilket 
avskaffades 1956 i sociallagstiftningen och 1979 i familjerätten), kan vi gå 
till vad människor själva uppger i intervjuundersökningar. Flera opinions-
undersökningar om vilja och möjlighet att hjälpa eller vårda gamla föräldrar 
har genomförts under årens lopp i Sverige. Den veterligen första gjordes 
1981 (två år efter att anhörigansvaret avskaffats i familjebalken) av Lands-
tingsförbundet som fann att många skulle vara villiga att själva vårda gamla 
föräldrar (1). Denna typ av frågor kan naturligtvis ifrågasättas såsom alltför 
hypotetiska och för att svaren färgas av sociala normer, men liknande 
svarsmönster återkommer i senare undersökningar med varierande metodik. 
Jämfört med länder på kontinenten är det dock fler – i alla åldrar – i Norden 
som tycker att det är bäst för äldre att klara sig på egen hand, med hjälp från 
det offentliga och visst stöd från anhöriga (2). 

I välfärdsstatens ungdom, strax efter kriget, var den officiella hållningen 
till anhörigomsorg kluven. Man såg ofta offentlig omsorg som en ersättning 
för bristfällig anhörigomsorg och senare kom man till och med att se anhö-
rigvården som ett ”komplement” till den offentliga vården (reg. prop. 
1987/88 s. 92). Det är dock en retorik som inte återkommit och anhörigfrå-
gor fick föga uppmärksamhet före 1980-talet. Man strävade under efter-
krigstiden med att bygga ut den offentliga äldreomsorgen och hjälp från 
anhöriga m.fl. sågs som en kvarleva från det ”gamla” samhället. Det är be-
tecknande att de stora studierna av kvinnors hemarbete, hemmets rationali-
sering, den ”osynliga vardagen” m.m. på 1940-talet och senare nästan inte 
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med ett ord – eller bara i förbigående – berörde de stora omsorgsinsatser 
som många av dessa kvinnor säkerligen utförde. Ellen Sääf-Bergqvist, som 
var ansvarig för hemhjälpen i Stockholm i början av 1980-talet, konstatera-
de följande: 

 
Att anhöriga och vänner ska göra ett handtag ibland är själv-
klart. Men man kan inte bygga planeringen på att barnen ska ta 
hand om sina föräldrar. (Dagens Nyheter 3 aug 1982) 

 
Ännu i Äldredelegationens rapport Ansvaret för äldreomsorgen talades det 
endast om det offentliga ”yttersta” ansvaret och fördelningen av detta mel-
lan landsting och kommun. Anhöriga berördes inte alls, förutom att man 
hastigt nämnde ensamboende, som sammanblandades med civilståndet en-
samstående och förmodades öka (3).  

I dag betonas i stället anhörigvårdens stora omfattning och vikten av att 
”samhället” stödjer dessa strukturer. Denna utveckling ledde fram till en 
revidering av socialtjänstlagen (reg. prop. 2008/09:82) som medförde att 
från och med den 1 juli 2009 åläggs kommunerna att stödja anhöriga som 
vårdar eller stödjer närstående.  

Under 1980-talet ökade intresset för anhörigomsorg (1), men omfattning-
en av faktiskt given omsorg visste man föga om före Jeppsson Grassmans 
och Svedbergs studier (4, 5). År 1994 gjorde Busch Zetterberg (6) en viktig 
studie av omsorg m.m. i ”socialstaten”. Även Statistiska centralbyrån (SCB) 
har i sina tidsstudieundersökningar och vid ett par tillfällen i sina undersök-
ningar av levnadsförhållanden (ULF) ställt frågor om omsorgsgivande bland 
personer som är 55 och äldre, som sedan använts av forskarsamhället (7, 8). 
På senare tid har det internationella SHARE-projektet (Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe), där Sverige ingår, närmare granskat en 
del aspekter av att ge omsorg och andra typer av stöd och hjälp i den infor-
mella sfären. Intervjupersonerna är dock begränsade till åldersgruppen 50 
och över i den första ”vågen” 2004. Ett uttryck för det ökande intresset för 
omsorgsgivande är också att ett par frågor om detta togs med i Folkhälsoin-
stitutets stora befolkningsenkäter 2004, 2005, 2007 och 2008 (7). Det ska 
också nämnas att frågor om omsorg har studerats inom ramen för projekt 
om medborgarskap och civilsamhälle, både riksövergripande (9) och lokalt i 
Stockholmsområdet (10).  

Tidigare undersökningar har visat att omsorgsgivande är vanligt i befolk-
ningen i stort och även bland de äldre. I intervjuundersökningar brukar om-
kring 20–25 procent rapportera att de hjälper, ger omsorg eller vårdar någon 
som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att kla-
ra sig själv. Andelen varierar något med åldern och med hur strängt man 
definierar hjälp- och omsorgsgivande, men är vanligare än vad många tror. 
Intressant nog är andelen dessutom på ungefär samma nivå som i länder 
som vi tror är mer ”omsorgsbenägna” (7). Tankeväckande är att det bland de 
äldre är minst lika vanligt att ge omsorg som att ta emot omsorg, åtminstone 
upp till ca 75–80-årsåldern.  

De data man hittills använt för att belysa omsorgsgivande har vanligen 
baserats på befolkningsurval på riksnivå (se en översikt i referens 7) eller 
material som är begränsade på annat sätt och vanligen inte varit primärt in-
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riktade på omsorgsgivande. Ibland kan omsorgsbegreppets tänjbarhet vålla 
problem. I en studie av civilsamhälle m.m. i Stockholmsområdet fann man 
bl.a. att personer i glesbygd (i Stockholmsområdet) oftare var givare av 
hjälp till anhöriga (10). Detta rimmar inte med resultat i andra studier, som 
inte funnit någon skillnad i omsorgsgivande mellan stad och landsbygd (11). 
Möjligen kan det dock ha samma förklaring som i en lokal studie av den 
hjälp – formell och informell – som äldre tog emot i stadsmiljö och på 
landsbygd. I den senare miljön fick äldre oftare informell hjälp, men vanli-
gen med göromål som inte var aktuella i stadsmiljön, såsom snöröjning, 
försörjning med ved etc. Det finns också indikationer på att den formella 
omsorgen – hemtjänst m.m. – är mer omfattande på landsbygden (12). 

För att undvika den statistiska ”skakigheten” behövs det en totalunder-
sökning av en enskild kommun. I en sådan studie kan man t.ex. knyta sam-
man uppgifter om kommunal service och den hjälp som anhöriga ger, samt 
kontaktytan dem emellan. I tidigare studier har man också sett att äldres 
hjälpbehov och anhöriginsatser – liksom den offentliga omsorgen – varierar 
kraftigt kommunerna emellan (13). Detta problem undviker man när man 
undersöker en enskild kommun. En viktig fråga är i vilken mån anhörigvår-
dare över huvud taget är kända och i vilken utsträckning givare och motta-
gare av anhörigomsorg får adekvat offentligt stöd.  

Man kan tänka sig att den offentliga omsorgen stödjer anhöriga och om-
sorgsgivare dels direkt, dels indirekt. Direkt stöd, som är det mindre vanliga, 
handlar om ekonomiskt stöd, avlösning, anhöriggrupper m.m. och riktar sig 
uttryckligen till den som ger omsorgen. Det indirekta stödet rör sig helt en-
kelt om den ”vanliga” omsorgen, som ju riktar sig till omsorgstagaren. Den 
är indirekt genom att – i bästa fall – erbjuda lättnad, trygghet eller stöd för 
den som annars skulle behöva utföra insatsen, känna oron etc.  

Tidigare undersökningar har visat en betydande överlappning mellan in-
satser av anhöriga (informell omsorg) och den offentliga omsorgen (formell 
omsorg) i Sverige och övriga Norden. Detta är historiskt ett ganska nytt fe-
nomen: förr var det mer av antingen eller, dvs. de som inte hade anhöriga 
som kunde eller ville ge hjälp hänvisades till det offentliga alternativet. Det 
är också i hög grad ett nordiskt fenomen, på kontinenten och i Sydeuropa är 
graden av överlappning betydligt mindre (14).   

Syfte 
Avsikten med undersökningen är att i möjligaste mån fånga alla i en om-
sorgsaktiv ålder i en enskild kommun – både när det gäller given och motta-
gen omsorg. Det för att få en bild av anhörigomsorgen och dess (eventuella) 
samspel med den formella omsorgen för givare och mottagare av hjälp. Av-
sikten är också att något närmare beskriva omsorgsgivandets karaktär. Att 
som hittills ”klumpa ihop” alla som ger någon form av hjälp, omsorg eller 
vård i en enhetlig kategori anhöriga ter sig alltmer otillfredsställande. Här 
kommer vi att följa ett förslag som går ut på just en uppdelning efter omsor-
gens intensitet (Szebehely 2008 ((8)), som bygger på ett förslag av Eva 
Jeppsson Grassman). För att belysa insatsernas karaktär görs en uppdelning 
i ”anhörigvårdare”, ”omsorgsgivare” och ”hjälpare”. 
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För att uppgifterna ska kunna relateras till en nationell kartläggning, i det-
ta fall SCB:s undersökning av levnadsförhållanden (ULF), avgränsades un-
dersökningsgruppen till alla hemmaboende 55 år och äldre (55+). ULF 
ställde åren 2002–2003 nämligen bara frågor om omsorg till personer 55+. 
Som undersökningskommun föll valet på Mullsjö, befolkningsmässigt en 
ganska liten kommun. Statistiskt och kvantitativt ligger kommunen klart 
under riksgenomsnittet när det gäller den offentliga äldreomsorgen: 8 pro-
cent av 65+ och 18 procent av 80+ har hemtjänst, och 5 respektive 12 pro-
cent har plats i särskilt boende (2007). I hela riket har 10 respektive 23 pro-
cent hemtjänst, och 6 respektive 16 procent har plats i särskilt boende).  

Förutom dessa insatser har ca 5 procent av 65+ någon form av annan in-
sats – inklusive färdtjänst – men inte hemtjänst i Mullsjö kommun. Detta 
betyder att ca 18 procent av alla äldre som är 65+ har någon form av insats 
(inklusive äldreboende) från kommunen (beräknat på data framtagna av 
Rose-Marie Lind, Mullsjö kommun). Bortser man från personer i äldrebo-
ende och dem som endast har färdtjänst, har totalt 10 procent av 65+ någon 
insats. Innebörden av detta är att den offentliga omsorgen når fler än vad 
som framgår av den gängse statistiken om hemtjänst. Liknande mönster har 
man sett i andra undersökningar, där man sökt fånga hela äldreomsorgspa-
noramat. År 2000 var det att döma av en befolkningsundersökning följaktli-
gen dubbelt så många av de hemmaboende 75+ som hade någon form av 
offentlig omsorg än som hade hemtjänst (15). 

Till jämförelse har vi tagit fram data för hela det offentliga omsorgspano-
ramat i grannkommunen Jönköping. Enligt den offentliga statistiken har där 
ca 14 procent av 65+-gruppen offentlig omsorg (äldreboende och hem-
tjänst). Om alla slag av omsorg räknas med, analogt med undersökningen i 
Mullsjö, är andelen dock betydligt högre, nämligen 24 procent. (Data är 
tillhandahållna av Pia Kopp, Jönköpings kommun, och uppgifterna omfattar 
även här färdtjänst.) Innebörden av detta är att den offentliga omsorgen i 
Mullsjö proportionsvis tycks nå något färre än i grannkommunen eller i ri-
ket. Detta bör dock även relateras till behovet av omsorg, som varierar 
svenska kommuner emellan, men som man dessvärre inte känner till för 
enskilda kommuner. 

Undersökningskommunen omfattar en hel del glesbygd samt två tätorter 
där de flesta bor, Mullsjö och Sandhem, den senare i kommunens västra 
utkant. Totalt har kommunen i dag (2007) drygt 7 000 invånare.  
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Metod 

Inledningsvis konstruerades ett frågeformulär avsett att sändas ut som en 
enkät. Efter godkännande av en etisk kommitté (Regionala etikprövnings-
nämnden i Linköping, dnr 21–08) gjordes en postenkät riktad till alla invå-
nare 55 år och över som är boende i ordinärt boende i Mullsjö kommun. 
Enkäten kartlägger bl.a.  
• om man har gett omsorg tidigare i livet och om man gör det för tillfället  
• eventuella egna hjälpbehov  
• mottagen hjälp från anhöriga och från det offentliga  
• hälsa  
• familjeförhållanden  
 
Enkäten återfinns som Bilaga 2. För att inte tynga framställningen ligger 
flera tabeller och översikter i Bilaga 1. 

Urvalet utgick från en förteckning från kommunens administration över 
alla invånare i angiven ålder (2 320 personer minus de nära 100 personer 
som bodde i äldreboende eller korttidsboende). Med ett utskick av en enkät 
med introduktionsbrev och svarskuvert samt två påminnelser togs svar emot 
från två tredjedelar av urvalet. Ett nytt utskick gav ytterligare svar, som slut-
ligen resulterade i 69 procents svarsfrekvens. 7 procent avstod aktivt från att 
medverka, eller hade avflyttat eller hunnit avlida, och från 22 procent inkom 
inget svar trots påminnelser. Det förekommer varierande internbortfall på 
enskilda frågor. Vi har också kompletterat frågor, talat med och i en del fall 
intervjuat personer per telefon. När inget annat uppges avses ”äldre” perso-
ner i det följande med personer i åldern 65 och över (65+). Urvalet jämförs 
med kommunens ålders- och civilståndsfördelning i Bilaga 1, tabell 1. 

Svarsbenägenheten var störst i åldern 65–79 år, med 75 procent. I ålders-
gruppen 80+ var den 52 procent och i åldersgruppen 65+ 68 procent. Urva-
let överensstämmer väl med kommunbefolkningen i stort när det gäller kön, 
men urvalet har en viss överrepresentation av gifta jämfört med befolkning-
en som är 55+ i stort. I urvalet är 5 procent ogifta, 11 procent frånskilda och 
13 procent änkor eller änklingar (för närmare uppgifter se Bilaga 1, tabell 
1).   
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Resultat 

Familjesituation  
Tabell 1 ger en allmän översikt av de svarandes civilstånd, hushåll, för-
värvsarbete och familjesituation. I termer av den traditionella social-
gruppsindelningen återfinns ungefär 4, 35 respektive 61 procent av alla 55+ 
i det som förr klassificerades som socialgrupp I, II respektive III. Dessa kan 
sägas grovt motsvara de grupper som i forskningssammanhang benämns 
som ”överklass”, ”medelklass” respektive ”arbetarklass”. Samma kategorier 
användes i levnadsnivåundersökningarna 1968 och med ungefär samma 
fördelning mellan socialgrupperna (8, 35 respektive 58 procent). Av alla 
svarande (55 år och äldre) är 37 procent fortfarande i förvärvsarbete, av 55–
64-åringarna är andelen 69 procent och av 65–74-åringarna 8 procent. Detta 
rimmar väl med riksgenomsnittet i arbetskraftsundersökningarna, där sys-
selsättningsintensiteten bland 55–64-åringarna var 70 procent 2007. 
(www.scb.se: AKU 1574 tabell 1). 

Tabell 1. Intervjupersonernas civilstånd (gift), ensamboende, partnerrelation och 
förvärvsarbete. Procent 

     Ålder    Totalt 55+ 

 55–64 65+ 65–79 80+  
Gifta 75 66 73 41 70 
Ensamboende 13 29 21 53 21 
Har en ”särbo" 4 4 4 4 4 
Förvärvsarbetar 69 5 6 1 37 
 
Majoriteten av intervjupersonerna är gifta: 66 procent av 65+-gruppen är 
gifta, vilket är en andel som ligger något över riksgenomsnittet. Några av 
dem som är gifta har maken eller makan i ett äldreboende (eller annanstans) 
och några av de ensamstående (3 procent) har en sambo. Detta innebär att 
totalt 68 procent av de äldre lever i äktenskap eller motsvarande. En procent 
bor med maka eller make och barn, två procent är ensamstående men boen-
de med barn och lika många bor på annat sätt. Totalt 29 procent bor ensam-
ma. Därtill kommer att 4 procent i alla åldersgrupper har en ”särbo”. 

I åldersgruppen 55+ är det proportionsvis fler som är gifta eller sam-
boende (76 procent) och färre (21 procent) som bor ensamma. Totalt 3 pro-
cent bor med barn (1 procent) eller andra (2 procent). Vi kan konstatera att 
95 procent av dem som är 55+ i urvalet är eller har varit gifta och totalt 93 
procent har barn. Majoriteten (60 procent) har minst ett barn som bor i 
kommunen (92 respektive 55 procent i åldersgruppen 65+). Många fler bor 
”nära” om grannkommunerna medräknas. 

Totalt 87 procent av 55+-gruppen har syskon och 24 procent har syskon 
som bor i kommunen (för 65+ är andelen 85 respektive 24 procent). Även 
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när syskon inte bor i den egna kommunen brukar åtminstone något av dem 
finnas i någon grannkommun eller bara något längre bort. 

Av omsorgsmässig betydelse är att 19 procent av dem som är 55+ har för-
äldrar i livet, en andel som rimmar väl med andra studier. Knappt hälften av 
dem (7 procent) har föräldrar i Mullsjö kommun och två tredjedelar av dem 
som har föräldrar i livet uppger att föräldrarna behöver hjälp. Om båda för-
äldrarna är i livet uppges det ofta att de hjälper varandra. Intervjupersonerna 
hjälper själva sina föräldrar i 41 procent av fallen och syskon hjälper till i 
samma utsträckning. Totalt har 24 procent av föräldrarna hemtjänst och 28 
procent bor i äldreboende. Eftersom uppgifterna avser alla föräldrar innebär 
uppgifterna ibland dubbelräkning. 

En fingervisning om den demografiska faktorns betydelse för att vara (el-
ler bli) omsorgsgivare ges av ”tillgången” på anhörigrelationer. Av dem som 
har både föräldrar, partner, syskon och barn i kommunen ger majoriteten (56 
procent) hjälp eller omsorg. Av dem som saknar den typen av närstående 
personer i den egna kommunen har betydligt färre (18 procent) ett sådant 
åtagande, ett mönster som överensstämmer med befolkningsanalyser i 
SCB:s ULF. Omvänt betyder naturligtvis hög tillgång på anhöriga större 
chans att också få hjälp av anhöriga (Socialstyrelsen 2006). 

Av alla 55+ är fyra av tio aktiva i någon organisation och var sjätte besö-
ker varje vecka en gudstjänst av något slag; ytterligare en av tio gör det åt-
minstone varje månad. Dessa andelar ligger klart högre än i riksgenomsnit-
tet, att döma av uppgifter i SCB:s ULF. Få känner sig ensamma: 3 procent 
uppger att de ofta eller nästan alltid känner detta och ytterligare 5 procent 
känner det ibland och besväras av det, vilket är ungefär samma andel som i 
Sverige i stort i denna ålder ( ULF 2002–2003, egna beräkningar). 

Hälsa, hjälpbehov och mottagen hjälp 
De flesta i åldersgruppen 55+ (63 procent) bedömer den egna hälsan som 
mycket god eller god. 4 procent bedömer den som dålig eller mycket dålig 
(33 procent anser att den är ”någorlunda”). På samma sätt bedöms maka, 
make eller partners hälsa med de motsvarande andelarna 66, 6 respektive 28 
procent.  

De allra flesta i 55+-gruppen (83 procent) behöver inte hjälp med någon 
av de ADL-funktioner (dvs. aktiviteter i det dagliga livet) som omfattas av 
enkäten. Det gäller även behovet av hjälp med transporter, myndighetskon-
takter och bank- och postärenden. I åldersgruppen 65+ är andelen 75 pro-
cent. I en jämförelse med hela riket via SCB:s ULF får vi bortse från de tre 
sistnämnda kategorierna (Socialstyrelsen 2004: i ULF saknas frågan om 
toalettbesök, vilket inte torde påverka fördelningen nämnvärt). Då är det 21 
procent av dem i åldersgruppen 65+ som har hjälpbehov, dvs. samma andel 
som i riksundersökningen. I båda åldersgrupperna 55+ och 65+ handlar 
eventuella hjälpbehov vanligen om inskränkningar när det gäller ett fåtal 
funktioner. De flesta har således inga eller bara små hjälpbehov. 

Av de vardagsgöromål undersökningen belyst är det inköp (16 procent), 
matlagning (10 procent), städning (18 procent), tvätt (13 procent), post- och 
bankärenden (15 procent) och myndighetskontakter (15 procent) som äldre 
(65+) oftast anser sig behöva hjälp med. Betydligt färre (4 procent) behövde 
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hjälp med bad, dusch eller toalettbesök, komma i och ur sängen respektive 
att komma i och ur kläderna. 

Sammanlagt 5 procent av de äldre (65+) uppger någon typ av ADL-
problem som de inte får någon hjälp med. Till en del kan det röra sig om att 
man fyllt i formuläret ofullständigt, men andelen rimmar väl med de 5 pro-
cent i SCB:s ULF som behöver hjälp, men varken får formell eller informell 
hjälp. Tänkbart är att några av dessa har köpt privat hjälp. Totalt 5 procent 
har fått sin bostad anpassad; det är okänt om detta var för egen del. 

De flesta (63 procent) äldre som i något avseende uppger att de behöver 
hjälp med aktiviteter i det dagliga livet får enbart hjälp av anhöriga. Totalt 
16 procent har hemtjänst, varav de flesta också får hjälp av anhöriga (13 
procent). Få har således enbart hemtjänst till hjälp. De flesta av dessa saknar 
(funktionella) anhöriga, dvs. har varken partner, barn eller syskon i närhe-
ten. Den femtedel (21 procent) som uppger att de varken får hjälp av anhö-
riga eller av hemtjänst har ibland annan kommunal insats (färdtjänst etc.) 
och för några saknas uppgift. Mönstret i stort rimmar ganska väl med andra 
undersökningar, även om andelen som har enbart anhörigomsorg är högre 
än i de flesta andra studier. ”Överlappningen” mellan informell och formell 
omsorg är mindre än i det riksmaterial som finns. 

Bland de äldre (65+) som uppger att de själva behöver hjälp (21 procent) 
anser de allra flesta (93 procent) att de får tillräcklig hjälp. Som nämnts har 
16 procent hemtjänst, därtill uppger totalt 13 procent att de har annan kom-
munal insats, dvs. färdtjänst, matdistribution, trygghetslarm eller annan in-
sats, men inte hemtjänst. Av ensamboende äldre i åldersgruppen 65+ med 
ett eller flera ADL-behov har 28 procent hemtjänst. Detta kan jämföras med 
riksuppgifter för 2002–2003, där 55 procent av motsvarande grupp hade 
hemtjänst (13). 

Omsorgsgivande i gruppen 55 år och äldre 
Vi går nu över till att beskriva givande av omsorg, tidigare och i dag. Nära 
en fjärdedel (23 procent) av intervjupersonerna (55+) är vid intervjutillfället 
omsorgsgivare och tre av tio har varit det tidigare. Dessa överlappar delvis: 
7 procent har både ett förflutet och ett aktuellt omsorgsåtagande, vilket in-
nebär att 44 procent är eller har varit i den situationen. Om överlappning 
med mottagen omsorg beaktas – 19 procent får hjälp av anhöriga – har de 
flesta (54 procent) varit eller är givare, mottagare eller bådadera i en om-
sorgsrelation med anhöriga. Av alla som ger någon form av omsorg är köns-
fördelningen ganska jämn. Något svepande skulle man kunna säga att detta 
således är en av våra mest allmänmänskliga roller, som sannolikt oftast har 
sin demografiska grund i familjetillhörigheten. 

Av de 30 procent som tidigare har varit omsorgsgivare var den de hjälpte 
oftast (62 procent) en förälder eller svärförälder, därnäst vanligast var det att 
man hjälpte make eller maka (16 procent) eller annan släkting (13 procent). 

För de 23 procent som för närvarande ger omsorg vet vi vem mottagaren 
är i nio fall av tio. Av dessa handlar det för 24 procent om maka eller make 
(32 män och 43 kvinnor hjälper eller vårdar en partner). Av dessa är 23 män 
respektive 29 kvinnor i åldern 65+). Till detta kommer att 35 procent hjälper 
föräldrar, 2 procent ett barn, 17 procent någon annan släkting och 16 pro-
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cent någon de inte är släkt med (oftast en granne). Det är inte helt ovanligt 
att man ger eller har gett hjälp till flera personer. 

För de flesta omsorgsgivare är hjälpinsatsen vid intervjutillfället relativt 
lågintensiv. Drygt hälften av omsorgsgivarna (59 procent) ger hjälp någon 
gång i veckan (36 procent) eller mer sällan (23 procent). Daglig omsorg ges 
av 22 procent och omsorg flera gånger i veckan av 15 procent. Även detta 
rimmar väl med andra studier, t.ex. uppgifterna i SCB:s ULF (7). 

Att räkna ut timvolymen för hjälpinsatsen som ett genomsnitt i timmar 
per vecka är inte lämpligt när fördelningen är så sned som här. Man får ock-
så beakta att det ibland är svårt att ange ett exakt värde för insatsens omfatt-
ning. Medvetna om detta använde enkäten en ganska grov klassificering av 
timinsatsen. Totalt fördelar sig timinsatserna så att nästan åtta av tio ger 
hjälp högst tio timmar i veckan. Å andra sidan har en tiondel av omsorgsgi-
varna ett mycket omfattande omsorgsåtagande (se tabell 2 och Bilaga 1, 
tabell 5. 

Uppgifterna om hur ofta man ger hjälp och ungefärligt antal timmar anty-
der följaktligen att de flesta hjälp- och omsorgsinsatser inte är så omfattan-
de, i varje fall inte på kort sikt. Detta hindrar inte att de kan ha lång varak-
tighet. Fyra av tio omsorgsåtaganden har varat i fem år eller mer (15 procent 
har varat i tio år eller mer). Två av tio har varat i högst cirka ett år. Varak-
tigheten är mindre än ett år för 8 procent, cirka ett år för 12 procent och lika 
många procent för en varaktighet på cirka två respektive tre år, cirka fyra år 
för 11 procent och 5–9 år för 25 procent. 

I undersökningen ställdes också frågor om vad omsorgen bestod i. Svaren 
kan vara överlappande, dvs. att man hjälper till med flera göromål. Omsor-
gen tar sig ofta uttryck i samvaro (62 procent) och allmän tillsyn eller pass-
ning (41 procent) eller hjälp med transporter eller andra praktiska göromål 
som post- och bankärenden, myndighetskontakter m.m. (52 procent varde-
ra). Därnäst vanligast är hjälp med hushållsgöromål (42 procent) och träd-
gårdsskötsel, reparationer eller underhåll (32 procent). Vanligen utför man 
två till tre av dessa insatstyper. Färre (14 procent) uppger att de utför per-
sonlig omvårdnad. Dessa mönster stämmer väl med vad man sett i andra 
undersökningar (Busch Zetterberg 1996, Socialstyrelsen 2006). Bland dem 
som hjälper till med personlig omvårdnad handlar det oftast (54 procent; 25 
av 46 personer) om vård av make, maka eller partner. I den situationen utför 
omsorgsgivaren ofta också de flesta, eller alla, övriga göromål. Totalt tre av 
tio av dessa omsorgsgivare hjälper en förälder med personlig omvårdnad. 

När man ger omsorg är mottagaren vanligen en kvinna (63 procent). Om-
sorgsgivarna är i genomsnitt ca 13 år yngre än mottagarna. De flesta av mot-
tagarna är 65 år fyllda (83 procent) varav de flesta är 80 och över (62 pro-
cent). Relationen mellan givare och mottagare av omsorgen visas i tabell-
form i Bilaga 1 tabell 2. Där framgår att hälften av omsorgsrelationerna är 
mellan personer i samma ålder, varav de flesta (37 procent) är mellan två 
personer som båda är äldre (65+). Detta är något vanligare – både absolut 
och relativt – bland de manliga omsorgsgivarna (42 procent) än bland de 
kvinnliga (33 procent), som oftare ger hjälp till personer klart äldre än de 
själva. 

Intressant är att de 31 procent som är aktiva i en förening tenderar att of-
tare vara omsorgsgivare. Detta gäller i än högre grad de som tidigare varit 
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omsorgsgivare. Andra studier har sett liknande mönster (10). Detta visas i 
Bilaga 1, tabell 3. 

Även de 28 procent som ofta besöker en gudstjänst är signifikant oftare 
omsorgsgivare eller har varit det tidigare. Det handlar här om ganska flitiga 
gudstjänstbesökare; att räkna med även dem som bara går någon gång i 
kvartalet eller mer sällan ger inte samma tydliga bild. Även detta redovisas i 
Bilaga 1, tabell 4. 

Enkäten försökte något utmanande att använda kunskapen att anhörigom-
sorgen ökat i omfattning under senare år och med hjälp av detta undersöka 
intervjupersonernas uppfattning om vad detta kan bero på. Att allt fler får 
hjälp av sina anhöriga tror de flesta beror på att det har blivit svårt att få 
offentlig hjälp, att kommunen inte gör det man behöver hjälp med, att hjäl-
pen är för dyr eller att det råder personalbrist (mellan 22 och 28 procent för 
respektive kategori). Klart färre (9 procent) tror att orsaken är att den offent-
liga hjälpen är för dålig och 37 procent säger sig inte veta vad det kan bero 
på. Det råder inga större skillnader i dessa mönster för dem som har ett om-
sorgsåtagande och för de övriga, inte heller mellan olika typer av informella 
hjälpgivare.  

Typer av informella hjälpgivare 
Vi har hittills talat om att ge hjälp, omsorg och vård i mer översiktlig me-
ning, vilket belyser hur omfattande fenomenet faktiskt är i befolkningen. 
Även om många omsorgsåtaganden har liten omfattning kan man misstänka 
att en del av dem efter hand blir större. För att belysa insatsernas karaktär 
vid undersökningstillfället kan en uppdelning efter omfattning ändå vara 
meningsfull. Som nämndes inledningsvis finns ett sådant förslag redan och 
kommer här att följas, nämligen en uppdelning i ”anhörigvårdare”, ”om-
sorgsgivare” och ”hjälpare”. Resultatet visas i tabell 2 .  

Tabell 2. Olika grupper* av informella hjälpgivare (55+) i den svenska befolkningen 
2002–2003 och i Mullsjö 2008. Procent 

 Befolkningsurval Mullsjö 
 

Anhörigvårdare (hjälper en person inom det egna hushål-
let dagligen eller flera gånger i veckan) 

3 4 

Omsorgsgivare (hjälper en person utanför det egna hus-
hållet dagligen eller flera gånger i veckan) 

6 4 

Hjälpare (hjälper någon person högst en gång i veckan) 15 13 
Totalt 24 22 
Ger inte regelbunden hjälp, omsorg eller vård  76 78 
N 5 182 1592 
* Efter Szebehely 2008 (8) 
 
I riksmaterialet fann man att kvinnor något oftare gav omsorg, i synnerhet 
omfattande omsorg. Detta ser vi en svag tendens till också i Mullsjö, även 
om skillnaden inte är stor nog för att vara statistiskt säkerställd (se även Bi-
laga 1 tabell 5). Det mest påfallande är snarare likheten mellan könen, som 
framgår av en könsuppdelning när det gäller omsorgskategorierna i tabell 3. 
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Tabell 3. Kön och typen av omsorgsgivande, Mullsjö 2008. Procent 

 Män Kvinnor Totalt 
Anhörigvårdare* 4 5 5 
Omsorgsgivare 4 3 4 
Hjälpare 13 14 13 
Alla 21 22  
N 162 180  
* Varav för partner 9 av 10 (28 manliga och 35 kvinnliga partnervårdare) 
 
Som nämnts ger de flesta ganska få timmar hjälp, medan ett mindre tal ger 
mycket hjälp. Det är tydligt att män ger färre hjälptimmar än kvinnor, men 
för båda är det absolut vanligaste att man ger hjälp högst tio timmar i veck-
an. Detta redovisas i tabellform i Bilaga 1, tabell 5. 

Är givare av hjälp, omsorg eller vård ensamma? 
Nästan hälften av dem som själva får hjälp (totalt 19 procent) har hjälp av 
bara en anhörig (44 procent av dem som får hjälp). Lika många (43 procent) 
har hjälp av två eller fler anhöriga, men inte av hemtjänsten. En mindre 
grupp (13 procent) har som nämnts hjälp av både anhöriga och hemtjänsten 
och ett fåtal (3 procent) enbart av hemtjänsten. 

Bland dem som ger hjälp, omsorg eller vård av något slag uppger 27 pro-
cent att de står ensamma om åtagandet. En annan släkting eller anhörig hjäl-
per till i 39 procent av fallen och 30 procent av mottagarna av hjälpen har 
också hemtjänst. I nästan ett fall av fyra hjälper också vänner och grannar 
till. Bland dem som hjälper någon som också har hemtjänst anser 43 procent 
av hjälparna att hemtjänsten ger bra hjälp och 13 procent att den har mindre 
brister.  

Även om många är (ganska) nöjda med den offentliga omsorgen till den 
person de hjälper, är det också några få som berättar om, som det förefaller, 
allvarliga brister. Samtidigt har vi fått ta del av en del utförliga ”solskenshi-
storier” om empatisk, välanpassad och flexibel hemtjänst och hemsjukvård 
för den man ger omsorg till och som stöd för egen del, både i Mullsjö och i 
andra kommuner.  

Behov av stöd för dem som ger hjälp 
Totalt anser hälften (48 procent) av alla som ger någon form av omsorg att 
kommunen kan eller skulle kunna göra en eller flera saker för att underlätta 
deras åtagande. Det vanligast önskemålet är färdtjänst och trygghetslarm 
med vardera 21 procent. I övrigt rör det sig om önskemål i storleksordning-
en 4–8 procent, i det senare fallet önskar omsorgsgivarna (mer) hemtjänst 
(se Bilaga 1, tabell 6). 

Tal runt 5 procent handlar om 15–20 personer, där den hjälpte vanligen 
har omfattande hjälpbehov. I huvudsak efterfrågas ”enklare” insatser. Färre 
efterfrågar dagvård, anhöriggrupp, anhörigkonsulent m.m., sannolikt därför 
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att de flesta hjälpmottagare har relativt små hjälpbehov och deras hjälpgiva-
re kanske inte ens uppfattar det hela som en ”omsorgssituation”. De två an-
hörigvårdare som uppger att de skulle vilja ha kontakt med en anhörigkon-
sulent har båda redan sådan kontakt; sannolikt har de missförstått frågan. 

De 4 procent som har de största omsorgsåtagandena (se tabell 2) och ofta 
ses som de ”egentliga” anhörigvårdarna, har en något annan syn på förhål-
landena. Hälften av dem anser att kommunen kunde göra en eller flera saker 
för dem. Av anhörigvårdarna är det få som önskar anhörigkonsulentkontakt 
(3 procent), (mer) hemtjänst (4 procent), hjälpmedel (5 procent) eller anhö-
riggrupp, larm eller dagvård (vardera 8 procent). Det vanligaste önskemålet 
är ekonomiskt stöd (14 procent), därnäst avlösning (12 procent) eller färd-
tjänst (11 procent). De som ger mycket omsorg har alltså en annan syn på 
vad den offentliga omsorgen kan göra för dem och för den de hjälper, än 
omsorgsgivare i stort.  

Vid tolkningen av dessa uppgifter får man komma ihåg att vissa av dessa 
stödformer har karaktär av punktinsatser (som det ofta kan vara när det gäll-
er t.ex. anhörigkonsulent och hjälpmedel), andra handlar om mer kontinuer-
liga insatser, t.ex. för hemtjänst. Kommunens handlingsplan för anhörigkon-
sulentens verksamhet anger att denna ska arbeta på övergripande nivå, dvs. 
inte primärt ha kontakt med varje enskild anhörigvårdare. Detta skulle ju 
också, som vi sett, vara orimligt rent antalsmässigt. Möjligen skulle man 
kunna nå dem som har de allra största omsorgsåtagandena, om man nu viss-
te vilka de är (mer om detta nedan). 

Åsikter om den kommunala omsorgen 
Enkäten undersökte även befolkningens åsikter i stort om den kommunala 
äldreomsorgen. Totalt anser 5 procent att den offentliga omsorgen har stora 
brister, 18 procent att den har mindre brister och 29 procent att den ger bra 
hjälp. 

Föga förvånande är det många (46 procent) som inte vet eller har någon 
åsikt om den kommunala omsorgen. De flesta är inte omsorgsgivare, inte 
heller har de offentlig hjälp för egen del. De som har egna erfarenheter, di-
rekta för egen del eller indirekta genom någon man hjälpt eller hjälper, har 
en något mer positiv syn på den offentliga omsorgen. Skillnaderna mellan 
de som har omsorgserfarenheter och de som inte har det är dock små. 

I den mindre grupp som för egen del har hemtjänst anser de flesta (54 
procent) att de får ”bra hjälp”, men 22 procent anser att den har mindre bris-
ter och 8 procent att den har stora brister. De som ger hjälp, omsorg eller 
vård i stort avviker inte påtagligt från mönstret, men de som har det största 
åtagandet, anhörigvårdarna, tenderar att vara något mindre nöjda med den 
offentliga omsorgen.  

I det här sammanhanget kan det nämnas att kommunen bedrivit s.k. upp-
sökande verksamhet, i form av erbjudande om hembesök hos alla 75+ som 
är okända för äldreomsorgen. År 2006 fick man positivt gensvar bara från 
två personer; den gången handlade verksamheten om icke-tillgodosedda 
vårdbehov. När man 2008 ändrade inriktning till ”friskvård” fick man be-
tydligt större gensvar, i form av önskan om ett nittiotal hembesök med in-
formation. 
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Konsekvenser av omsorgsåtagandet 
För de flesta har hjälpinsatserna i nuläget inte inneburit någon (större) kon-
flikt med förvärvsarbete, men en mindre grupp (6 procent) har eller har haft 
svåra problem eller minskat sin arbetstid eller helt slutat arbeta. Vid om-
sorgsåtaganden tidigare i livet, när fler var yrkesarbetande, var detta något 
vanligare (17 procent). Flera intervjupersoner berättar dock om flexibla ar-
betsarrangemang, förstående arbetsgivare m.m. Det är således totalt 83 pro-
cent av omsorgsgivarna i stort som anser att det inte har varit några egentli-
ga problem med att kombinera hjälpinsatser och arbetsliv.  

Här får vi hålla i minnet att de flesta, som vi sett, gör till omfånget ganska 
små insatser. Det innebär naturligtvis inte att de är oviktiga, bara att det 
minskar risken för konflikt mellan skilda livsområden. Resultaten rimmar 
med en tidigare översikt (7) men för specifika grupper och deltidsarbetande 
kan konflikten vara mer påtaglig (8). 

Problem med att förena arbete och omsorg som utförts tidigare i livet var 
vanligast bland dem som vårdat en partner (20 procent). För dem som varit 
omsorgsgivare för föräldrar, barn eller andra var dessa problem mindre van-
liga (6–9 procent). Bland de få som vid intervjutillfället hade ett omsorgs-
åtagande som medfört problem med arbetet gäller det i regel vård av maka, 
make eller föräldrar, någon gång vuxna barn. Samma mönster har man sett i 
en annan undersökning (7). 

En annan fråga berör omsorgsgivande och hälsa: det har ibland framförts 
att omsorgen påverkar hälsan negativt. Större översikter (7, 16) har sett vis-
sa sådana samband och frågan är värd att studera. Hela gruppen informella 
givare av hjälp, omsorg eller vård har ungefär samma hälsa som gruppen 
55+ i stort, dvs. i stort sett en god hälsa. Däremot har gruppen anhörigvårda-
re, som har de största åtagandena, klart sämre upplevd hälsa. Sämst hälsa 
har de 63 personer som vårdar en maka eller make (partner), varav 28 är 
män och 35 är kvinnor. För dessa anhörigvårdare är det sämre hälsotillstån-
det möjligen inte (bara) en effekt av omsorgsåtagandet utan kanske också av 
deras egen, högre ålder. Men likväl innebär omsorgsåtagandet en betydande 
påfrestning utöver det egna åldrandet och omsorgsuppgiften. 

Problemet har alltså varit att man refererat till olika grupper av hjälpgiva-
re – det som är fallet för den ganska lilla gruppen av anhörigvårdare som av 
olika skäl kan ha nedsatt hälsa tycks inte stämma för hela den stora gruppen 
av informella hjälpgivare. En tidigare studie har till och med antytt att de 
har genomsnittligt bättre hälsa än befolkningsgenomsnittet i samma ålder 
(7).  

Omsorg och kontaktytor med kommunen 
Ett viktigt värde i undersökningen ligger i att man kan relatera resultaten till 
kommunens strävan att ge stöd till anhöriga som gör insatser. Om man först 
betraktar dem som tar emot omfattande hjälp av anhöriga, har 47 procent 
också hemtjänst eller någon annan av de insatser från kommunen som upp-
tas av enkäten. Huruvida de hjälpande anhöriga är kända av de sociala myn-
digheterna eller hälsovården går inte att avgöra, då hans eller hennes identi-
tet är känd bara av den som tar emot omsorgen. 
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I tidigare undersökningar har man sett att handläggare och vårdbiträden 
inom hemtjänsten och personal inom primärvården har god kännedom om 
de äldre i deras upptagningsområde, vare sig de är vårdtagare eller inte (12). 
Att vara känd av de sociala myndigheterna eller hälsovården innebär natur-
ligtvis inte att man automatiskt får äldreomsorg, eller rätt slag av omsorg, 
men har ändå sin betydelse. Möjligen är kännedomen ett tecken på bered-
skap inom det offentliga för att ge stöd, omsorg eller vård, både för dem 
som har hjälpbehovet och för anhörigvårdare.  

Av dem vi med ovanstående definition grupperat som anhörigvårdare är 
drygt hälften (39 av 72) kända av kommunal personal eller av primärvården. 
Alla kan inte vara kända av myndighetsföreträdare, bl.a. därför att en fjär-
dedel av anhörigvårdarna ger hjälp eller omsorg till personer i en annan 
kommun. Undersökningen visar ändå att en majoritet av anhörigvårdarna 
med stora omsorgsåtaganden i den egna kommunen är kända av myndighe-
terna. 

Fördelat på respektive representant för den organiserade omsorgen och 
vården i kommunen befinns 29 anhörigvårdare vara kända av anhörigkonsu-
lenten och 12 av biståndshandläggaren. 22 anhörigvårdare är kända av di-
striktssköterskan och 31 av arbetsterapeuten. Företrädare för den kommuna-
la omsorgen känner tillsammans till 30 av anhörigvårdarna, och inom pri-
märvården känner man till 36 av dem. Tre är endast kända av den sociala 
sidan, åtta endast av primärvården. 

Kännedomen behöver inte vara – och är nog oftast inte – föranledd av 
”anhörigfrågor”, utan kommer nog ofta via kännedom på annat sätt, t.ex. 
från den person som tar emot anhörigomsorgen och som är föremål för om-
sorg eller vård. Mullsjö är en socialt tät kommun där man känner varandra 
på mångahanda vis. Att arbetsterapeuten känner de allra flesta kan bero på 
att många har fått tekniska hjälpmedel, bostadsanpassning eller liknande 
insatser, som är tidiga inkörsportar vid ett hjälp- eller omsorgsbehov.  

Om vi på motsvarande sätt analyserar omsorgens och vårdens kontaktyta 
med äldre med stora hjälpbehov (i undersökningen består dessa av 42 per-
soner, varav 25 är kvinnor och 17 är män) finner vi att proportionsvis ännu 
fler är kända av den offentliga omsorgen och, i synnerhet, av primärvården. 
Anhörigkonsulenten känner till drygt hälften av dem som själva behöver 
mycket hjälp för att klara vardagen, biståndshandläggaren något färre, di-
striktssköterskan drygt tre fjärdedelar och arbetsterapeuten nästan alla, vil-
ket sammanhänger med att de allra flesta har fått hjälpmedel eller bostaden 
anpassad. Totalt känner primärvården till fler (40 av 42) av dessa hjälpbe-
hövande äldre än socialtjänsten (30 av 42), men sammantaget är nästan alla 
kända. En är känd enbart av anhörigkonsulenten, en enbart av distriktsskö-
terskan och tre enbart av arbetsterapeuten. En är känd endast av den sociala 
sidan och tio endast av primärvårdssidan. Vi noterar också att ingenting i 
dessa uppgifter tyder på att kvinnor, som anhörigvårdare eller omsorgsbe-
hövande, skulle vara mindre kända av omsorgen eller vården. 

Sammantaget innebär detta att omsorgen och primärvården har god kän-
nedom om anhörigvårdare och nästan total kännedom om personer med sto-
ra omsorgsbehov, som ju ofta också har hjälp av sina anhöriga. I samman-
hanget får vi hålla i minnet att det inte alltid går att fastställa i vilken roll en 
anhörigkonsulent, handläggare, distriktssköterska eller arbetsterapeut känner 
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till olika omsorgsmottagare eller informella omsorgsgivare eller huruvida en 
omsorgsrelation finns över huvud taget. Offentlig äldreomsorg till hemma-
boende äldre upphör erfarenhetsmässigt ganska sällan, men primärvårds-
insatser kan ibland ligga längre tillbaka i tiden och inte vara aktuella i nuet. 

I det här sammanhanget bör det nämnas att distriktssköterskan också fun-
gerar som demenssjuksköterska och tillsammans med arbetsterapeuten gör 
utredningar och hembesök vid misstänkt demenssjukdom eller andra kogni-
tiva nedsättningar. Då görs ofta också anhörigintervjuer. Dagvård för de-
menta, som tidigare inte erbjöds, omfattar i dag ett tiotal personer. 

Att ge hjälp eller omsorg på avstånd 
En grupp som inte studerats i den svenska omsorgsforskningen är de som 
hjälper eller vårdar någon som bor ganska långt bort, även om man anekdo-
tiskt vet att ansvariga inom äldreomsorgen ofta har telefonkontakt med dem. 

I Mullsjö har man i enkäten uppgett var den person som tar emot anhörig-
omsorgen bor. Totalt är det som nämnts 22 procent som ger någon form av 
hjälp eller omsorg. Av dem bor 6 procent tillsammans med den de hjälper, 
För 10 procent bor mottagaren någon annanstans i kommunen, för 4 procent 
bor mottagaren i grannkommun och för 2 procent bor mottagaren längre 
bort, dvs. en dryg fjärdedel av mottagarna befinner sig i en annan kommun 
än Mullsjö. Detta har sin betydelse för att tolka resultaten.  

När mottagaren av omsorgen befinner sig längre bort än i grannkommun 
(totalt 26 personer) handlar det om ett avstånd på mellan ca 50–300 km, två 
av omsorgsmottagarna bor dock i annat land. Här rör det sig uteslutande om 
hjälp till föräldrar och några svärföräldrar. Att den mer omfattande hjälpen 
ges till personer man bor med kan tyckas självklart, men det förekommer 
ibland också att personer som bor längre bort får mycket hjälp, även om de 
vanligen bor i den egna kommunen. De som har mycket långt till den de 
hjälper tycks ha andra strategier för sina insatser. Mottagarna av omsorgen 
har i dessa fall ofta hemtjänst (41 procent). En del bor sannolikt i äldrebo-
ende, men omfattningen är inte känd av oss. Även hjälp till en person i en 
grannkommun kan handla om ganska stora avstånd, beroende på var respek-
tive part bor: det kan röra sig om avstånd från någon km upp till ca 75 km.  

Önskemål om boende eller vård 
I enkäten ställdes också frågan hur man skulle vilja ha det den dag man 
skulle få det svårt att bo kvar hemma. De vanligaste svaren på den svåra 
fråga är i åldersgruppen 55+ att man vill bo kvar hemma med hjälp från 
både anhöriga och det offentliga (30 procent), eller att man vill flytta till 
privat seniorboende (32 procent) eller kommunalt äldreboende (22 procent). 
Totalt 13 procent uppger att de inte vet hur de i så fall skulle vilja ha det. 
Dessa mönster rimmar med vad man sett i andra studier, med undantag för 
att andelen som önskar s.k. seniorboende ökat betydligt. 

Bland dem som redan får hjälp (av anhöriga eller kommunen) är det 39 
procent som uppger att de i den situationen vill bo kvar hemma med hjälp 
från både anhöriga och det offentliga. Bland dem som bor ensamma vill 28 
procent ha hjälp av anhöriga och av kommunen i kombination och 28 pro-
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cent vill flytta till äldreboende. Ungefär samma svarsmönster ger de som har 
nedsatt hälsa. Av dem som bor ensamma och har nedsatt hälsa vill 35 pro-
cent flytta till äldreboende. Andelen som önskar alternativet seniorboende är 
hög, särskilt bland de yngre, friska och gifta. 
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Diskussion 

Resultaten i denna studie överensstämmer i stort med de mönster som fram-
kommit i tidigare undersökningar. Möjligen har andelen som är eller har 
varit omsorgsgivare ökat något, men det kan finnas ett bortfall i vår enkät 
jämfört med intervjuundersökningarna i SCB:s ULF, med risk att vi fångat 
färre med betydande omsorgsbehov. En sak som tyder på det är att vi har en 
viss underrepresentation av de allra äldsta, jämfört med befolkningen i stort.  

Undersökningen bekräftar och förstärker bilden av att omsorgsrelationer 
är en mycket vanlig del av livet: majoriteten är eller har varit omsorgsgivare 
eller tar själva emot hjälp av anhöriga. En longitudinell studie skulle visa 
detta ännu tydligare än denna. 

Andelen gifta eller motsvarande är högre i Mullsjö än i riksgenomsnittet 
och en jämförelsevis hög andel (93 procent) har barn, varav oftast ett eller 
flera bor i kommunen. Det betyder att det är proportionsvis många som kan 
få eller ge omsorg av eller till anhöriga. En av fem har föräldrar i livet och 
när dessa behöver hjälp får de det ofta av intervjupersonen eller av hans 
eller hennes syskon. Många föräldrar har även offentlig hjälp.  

I riket i stort är det allt fler som har nära anhöriga. ”Tillgången” på anhö-
riga har givetvis betydelse för möjligheten att bli omsorgsgivare, men också 
för chansen att få omsorg. Förhållandevis många är föreningsaktiva och 
även andelen gudstjänstbesökare ligger klart över riksgenomsnittet. Sam-
mantaget ger detta en bild av en socialt tät kommun. 

De flesta hjälpmottagare, i varje fall vid större åtaganden, är en nära an-
hörig. Den offentliga omsorgen och primärvården har ganska god kännedom 
om anhörigvårdare, dvs. de som ger omfattande omsorg. Ännu bättre kun-
skap har man om personer som själva har stora omsorgsbehov, även om han 
eller hon inte har någon som helst form av offentlig omsorg. Detta kan vara 
en effekt av att det handlar om personal som ofta haft sin tjänst under lång 
tid och själva bor i miljön i en liten, delvis landsbygdsbetonad kommun. 
Men det stämmer också förvånansvärt väl med resultat från urbana miljöer i 
Norrköping på 1980-talet och Jönköping på 1990-talet, där hemtjänst och 
primärvård väl kände till i stort sett alla som hade stora hjälpbehov, vare sig 
de var vårdtagare eller inte.  

De anhörigvårdare som är kända av anhörigkonsulenten och av de andra 
yrkesgrupperna har oftast omfattande (”tunga”) åtaganden. Det innebär na-
turligtvis att endast en minoritet av alla som ger någon form av stöd till 
hjälp- och vårdbehövande personer uppfattas som anhörigvårdare. Men även 
med denna stränga avgränsning är ganska många anhörigvårdare okända 
(eller släpper inte det offentliga in på livet). Det gäller naturligtvis i långt 
högre grad den majoritet av omsorgsgivarna som har ganska små åtaganden. 
Små insatser ska här inte tolkas som oviktiga, bara som en fingervisning om 
omfattningen. I en del fall skulle den hjälpte sannolikt inte kunna bo kvar 
hemma alls, eller inte kunna göra det utan betydande offentligt stöd, om han 
eller hon inte fick detta ”lilla” stöd (17). 
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Två tredjedelar av dem som tar emot den informella omsorgen bor i den 
egna kommunen och har sannolikt oftast också de större omsorgsbehoven. 
Därför är det kanske effektivare att gå via omsorgsmottagaren för att nå dem 
som ger hjälp, omsorg eller vård, än att uttryckligen söka efter just om-
sorgsgivare. Med andra ord är vägen via äldreomsorgen ett effektivt och 
kanske det effektivaste sättet att också nå omsorgsgivarna.  

Detta gäller givetvis i ännu högre grad den fjärdedel som var omsorgsgi-
vare på avstånd, som inte studerats i tidigare undersökningar av omsorgsgi-
vande. Totalt är det 22 procent av dem som svarade i denna undersökning 
som ger omsorg i mindre eller större grad, 4 procent av dessa hjälper någon 
i en grannkommun och 2 procent någon på ännu större avstånd. Anhörigom-
sorg är således oftast en ”lokal affär” och avser i det fallet inte nödvändigt-
vis nära släkt. Ganska många ger hjälp till grannar och andra. Omsorg till 
längre bort boende personer är undantagslöst nära anhöriga, vanligen föräld-
rar eller svärföräldrar. 

Att distriktssköterskan känner till drygt tre fjärdedelar och arbetsterapeu-
ten nästan alla av dem som har ett större hjälpbehov, säger kanske något om 
vilken väg som är effektivast att nå dem och deras anhöriga. Intressant är 
arbetsterapeutens stora kontaktnät, som kanske kunde användas på ett mer 
medvetet sätt: det är nog ofta så att hjälpmedel eller färdtjänst är de äldres – 
och deras anhörigas – första kontakt med den offentliga omsorgen. Denna 
kontaktväg skulle alltså kanske kunna användas för information om stöd till 
anhöriga m.m. 

Det är också välkänt att distriktssköterskor och annan vårdpersonal har 
kontakt med många som inte använder kommunal omsorg. Ett samarbete 
mellan yrkesgrupperna ökar därför kunskapen om hjälpbehoven. 

Man ser i denna och i andra undersökningar att många av dem som får 
hjälp av anhöriga även har offentlig hjälp. Än tydligare är det omvända, att 
de flesta som har offentlig hjälp också får stöd av sina anhöriga. Det beror 
på att anhöriga kommer in tidigt i bilden. När hjälpbehoven blir omfattande 
börjar många använda offentlig hjälp och omsorg. Samtidigt fortsätter de 
oftast att få stöd och hjälp av sina anhöriga, en hjälp som ofta började långt 
innan det blev aktuellt med offentlig omsorg. Nedskärningarna i den offent-
liga omsorgen – den höjda tröskeln innan man söker eller får offentlig om-
sorg – har sannolikt medfört att anhörigomsorgen pågår allt längre innan 
den offentliga omsorgen träder in. 

Omsorgsforskningen har visat att den offentliga omsorgen stagnerat och 
att allt fler får hjälp av sina anhöriga. Detta tror de flesta svarande i Mullsjö 
beror på att offentlig hjälp har blivit svår att få, att kommunen inte gör det 
man behöver hjälp med, att hjälpen är för dyr eller för att det råder perso-
nalbrist. Färre tror att det beror på att den är för dålig. Jämfört med riksma-
terial betyder detta att fler i Mullsjö anser att den offentliga omsorgen har 
blivit svår att få, men färre att det beror på att den är dålig. Att det inte råder 
någon större skillnad i dessa mönster för dem som har ett omsorgsåtagande 
och andra, tyder på att detta är en stabil attityd.  

Hälsomässigt svarar intervjupersonerna emot riksgenomsnittet. De flesta 
uppger subjektivt god hälsa och få har hjälpbehov och, när så är fallet, i 
ganska liten utsträckning. De flesta av dessa får hjälp enbart av sina anhöri-
ga och nästan ingen endast av kommunen. En stor majoritet uppger att de 
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får tillräcklig hjälp. Den mest sårbara gruppen är hjälpbehövande personer 
som bor ensamma. Av dem som är äldre i denna grupp är det 55 procent 
som använder hemtjänst, i genomsnitt i riket (13). Detta kan användas som 
en indikator på hur väl kommunen når hemmaboende personer med hjälp-
behov (13). I Mullsjö är den andelen 28 procent, dvs. klart under riksge-
nomsnittet.  

Det är oklart om skillnaden beror på enkätförfarandet (som kan ge en un-
dertäckning jämfört med SCB:s personliga intervjuer) eller om Mullsjö fak-
tiskt ger hemtjänst till färre i denna belägenhet. Det kan alltså vara så att det 
finns ett bortfall i enkäten av de äldsta med de största hjälpbehoven och som 
sannolikt också ofta är ensamboende. De inledande uppgifterna om den ge-
nomsnittligt låga nivån på den offentliga äldreomsorgen i kommunen tyder 
dock på att skillnaden beror på det senare alternativet. Att överlappningen 
mellan informell och formell äldreomsorg är mindre än i gällande riksmate-
rial tyder på samma sak, dvs. att det indirekta stödet till anhöriga är mindre. 

Omsorgsgivandet i stort är lika vanligt (23 procent) som i andra studier. 
Detsamma gäller vem man ger hjälp och att de flesta åtaganden är mindre 
omfattande, i varje fall på kort sikt. Liksom i andra undersökningar finner vi 
att de som är vid god hälsa och på olika sätt aktiva också oftare är givare av 
hjälp och omsorg. Detta är inget som bör förvåna: de som inte är vid lika 
god hälsa eller är lika aktiva är eller kommer snart att vara på den motta-
gande sidan av omsorgsrelationen. Det är viktigt att inse att detta gäller i 
stort. För dem som har de största åtagandena, anhörigvårdare som ger 
mycket hjälp till någon i det egna hushållet, är hälsotillståndet klart sämre. 
Oftast handlar det om personer i ganska hög ålder som hjälper eller vårdar 
en partner.  

Intressant är att de som är aktiva i föreningar eller är flitiga gudstjänstbe-
sökare – båda dessa företeelser är klart vanligare i Mullsjö än i riket i stort – 
oftare också ger omsorg till närstående. Till viss del torde detta avspegla 
deras genomsnittligt bättre hälsa, men kanske också deras allmänt större 
sociala nätverk. Även andra studier har iakttagit dessa samband (18). 

Omkring en fjärdedel av alla omsorgsgivare står ensamma med sitt åta-
gande, de övriga delar det med andra anhöriga eller hemtjänsten. Hälften av 
alla omsorgsgivare anser att kommunen skulle kunna göra något eller mer 
för dem i deras åtagande. Oftast önskar man då mer av äldreomsorg, såsom 
(mer) hemtjänst, trygghetslarm m.m. Mer sällan efterfrågas direkt stöd till 
dem själva såsom anhörigvårdare, vilket stödjer det tidigare resonemanget 
om hur man bäst når anhörigvårdarna. Kommunen har tidigare inte erbjudit 
avlösning och ett fåtal platser i dagvård avsåg tidigare bara personer med 
demenssjukdom. 

De 4 procent som har det största omsorgsåtagandet, anhörigvårdarna, har 
andra önskemål än givare av hjälp eller omsorg i stort. Anhörigvårdarna 
önskar oftast ekonomiskt stöd eller avlösning och i mindre grad äldreom-
sorg. I det perspektivet innebär en väl utbyggd offentlig äldreomsorg av god 
kvalitet ett betydande anhörigstöd, främst kanske för den stora grupp av 
anhöriga som har de något mindre åtagandena.  

Detta har också relevans för de i och för sig ganska sparsamma konflik-
terna mellan omsorgsgivande och förvärvsarbete. Den mindre grupp som 
vårdar eller har vårdat nära anhöriga i större omfattning, ofta under längre 
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tid, rapporterar oftare sådana konflikter och uppräknat till den svenska be-
folkningen handlar det om ganska många människor. 

De flesta anser att den offentliga äldreomsorgen ger bra hjälp, men det 
finns också en ganska stor grupp som anser att den har brister, i synnerhet 
bland dem som har de största omsorgsåtagandena. Dessa har dessutom som 
nämnts ofta själva nedsatt hälsa. Anmärkningsvärt många har ingen åsikt 
om den offentliga omsorgen. 

Slutligen ställde enkäten en fråga om önskemål i händelse av (ökat) om-
sorgsbehov för egen del. Svaren avspeglar ganska väl de hjälpmönster som 
redan gäller, dvs. att man önskar en kombination av hjälp från anhöriga och 
det offentliga. Men lika många uppger att de i det läget skulle föredra att 
flytta till kommunalt äldreboende eller seniorboende. Med tilltagande ålder 
och hjälpbehov ökar önskemålen om kommunala äldreboenden. 
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Bilagor  

Tabeller     

Tabell 1. Fördelning av befolkning och urval, efter kön, civilstånd och åder. Procent 

Befolkningen i Mullsjö december 2007 
 Totalt  Män Kvinnor Ogift Gift Skild Änka  

55+ 2 320 49 51 7 65 13 15 
65+ 1 173 49 51 6 59 10 25 
80+ 368 40 60 7 38 5 50 
 
 

Urvalet 
 Totalt  Män Kvinnor Ogift Gift Skild Änka  
55+ 1591* 48 52 5 70 11 13 
65+ 800** 48 52 6 66 8 21 
80+ 193*** 41 60 6 42 5 47 
 
* Uppgift om civilstånd saknas för 14 personer 
** Uppgift om civilstånd saknas för 8 personer 
*** Uppgift om civilstånd saknas för 4 personer 

Tabell 2. Ålder för givare och mottagare av omsorg, Mullsjö 2008. Procent 

 Mottagare 

Givare <65 65+ Alla  
<65 12 46 58   
65+ 5 37 42  
Alla 17 83 100 (N = 323) 
 

Tabell 3. Organisationsaktivitet och omsorgsgivande, Mullsjö 2008. Procent 

 Aktiv i organisation 
Ger omsorg Nej Ja Totalt  
Nej 79 75 77   
Ja+ 21 25 23  
Totalt  100 100 100 (N = 1559) 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1 



 32

Tabell 4. Gudstjänstbesök och omsorgsgivande, Mullsjö 2008. Procent 

 Går ofta på gudstjänst 

Ger omsorg Nej Ja Totalt  
Nej 79 73 77   
Ja* 21 27 23  
Totalt  100 100 100 (N = 1578) 
 
* Under senaste 12 månaderna: någon gång i månaden eller oftare (begravningar och lik-
nande oräknat) 
 

Tabell 5. Omsorgsåtagandets tidsomfattning fördelat efter kön, Mullsjö 2008. Pro-
cent  

 Ger någon form av hjälp, omsorg eller 
vård  

 Män Kvinnor Alla 
Cirka en timme/vecka 42 33 37 
Cirka 1–10 timmar/vecka 49 51 50 
Cirka 11–29 timmar/vecka 4 6 5 
Cirka 30–59 timmar/vecka 1 2 2 
60 timmar eller mer/vecka 0 1 0 
Dygnet runt 4 7 6 
 

Tabell 6. Önskemål om offentlig omsorg för den person man hjälper. Procent 

(Mer) hemtjänst   8 
Färdtjänst 21 
Trygghetslarm 21 
Dagvård   6 
Tekniska hjälpmedel   6 
Ekonomiskt stöd   5 
Avlösning   5 
Anhörigkonsulent   5 
Anhöriggrupp   4 
Annat  10 
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 Bilaga 2 

Enkätformulär 
 

HÄLSA OCH OMSORG I  
MULLSJÖ 2008 

 
Formuläret innehåller frågor om Din livssituation och om hjälp och stöd  
som människor ger varandra: uppgifterna samlas in av Institutet för geron-
tologi vid Hälsohögskolan i Jönköping, på uppdrag av Socialstyrel-sen. 
Läs frågorna i tur och ordning och besvara det/de alternativ som Du tycker 
bäst stämmer in på Dig. Dina svar behandlas så att ingen enskild person 
kan kännas igen. Var noggrann med att besvara alla frågor som gäller 
Din situation.  
 
Instruktioner. Med anhörighjälp menas här alla slag av tillsyn-hjälp-
omsorg-vård som man utför som privatperson (ej yrkesmässigt) för någon 
som på grund av ålder, sjukdom eller handikapp-funktionsnedsättning har 
ett stadigvarande hjälpbehov som han/hon inte kan tillgodose själv, men 
bortse från ”vanlig” omsorg för egna underåriga barn. 
 
Det finns några olika frågetyper i formuläret. Besvara med ett kryss i den 
ruta som gäller eller passar bäst! 
 
Är Du?  Man   1 
  Kvinna   2 
 
 
Ibland är frågan formulerad så att svaret skall skrivas ut. Texta gärna! 
 
Vad är/var Ditt huvudsakliga yrke? (Skriv gärna utförligt) 
 
PLÅTSLAGARE  MED EGEN FIRMA  
…………………………………………………………………………  
 
 
Observera ett par frågor till ALLA på sista bladet! 
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Först vill vi att Du tar ställning till några allmänna frågor. 
 
Hur gammal är Du?  Jag är .................. år fyllda 
 
Är Du?   Man   1 
   Kvinna   2 
 
Vilket är Ditt civilstånd:  Ogift (aldrig gift)  1 

Gift   2  
Änka/änkling   3  
Frånskild   4 

 
Bor Du ensam eller tillsammans med någon? 
 

Ensam     1 

Bara med maka/make eller partner   2 

Med make/maka/partner och barn   3 
Ensam med barn     4  
Annat sätt     5  
 
Vilket?................................................................................................................. 

 
 
OM DU INTE BOR MED MAKA/MAKE/PARTNER:  
Har Du en ”särbo” (en partner som Du ej bor stadigvarande med)?  

Nej    1 
Ja    2 

 

Förvärvsarbetar Du för närvarande?   
Heltid   1 
Deltid   2 
Förvärvsarbetar  
inte alls   3 

 
Vad är/var Ditt huvudsakliga yrke? (Skriv gärna utförligt) 
 
.........................................................................................................................  
 
………………………………………………………………………………. 
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OM DU ÄR/VARIT GIFT/SAMBO. Vad är/var Din mans/frus/ partners 
huvudsakliga yrke? (Skriv gärna utförligt). 
 
.........................................................................................................................  
 
………………………………………………………………………………. 
 
Var bor Du? Centrala Mullsjö  1 

Annan tätort   2 
Landsbygd   3 

 
Har Du barn i livet?  Nej  1 

Ja  2 Antal:……………… 
 
 
Avstånd till närmast boende barn?  

Har inga barn    1 
Närmaste barn bor i Mullsjö kommun  2 
Närmaste barn bor i annan kommun  3  
 

            Vilken?.................................................................... 
 
 
Har Du syskon i livet? Nej  1 

Ja  2 Antal:……………… 
 
 
Avstånd till närmast boende syskon?  

Har inga syskon     1 
Närmaste syskon bor i Mullsjö kommun  2 
Närmaste syskon bor i annan kommun   3  
 
Vilken?........................................................................................... 
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Om Du ser till de kontakter Du har med andra människor – vänner, 
anhöriga eller arbetskamrater – vilket av följande påståenden ligger 
närmast Din situation? 
 
Jag känner mig i stort sett aldrig ensam    1 
Visst kan jag känna mig ensam ibland 
men jag upplever det inte som ett problem    2 
Ibland känner jag mig ensam och jag skulle gärna 
umgås mer med andra människor än vad jag gör nu   3 
Jag känner mig ofta ensam     4 
Jag känner mig nästan alltid ensam    5 
 
 
Är Du aktiv medlem i någon organisation, dvs. har uppdrag eller går 
regelbundet på möten (medräkna även offentliga och politiska uppdrag)?  

Nej   1 
Ja    2 

 
Har Du under de senaste 12 månaderna besökt gudstjänst, andakt, 
väckelsemöte? (medräkna ej begravningar/bröllop/konfirmation och lik-
nande): Nej      1 

Ja, någon gång i kvartalet eller mer sällan   2 
Någon gång i månaden     3 
Någon gång i veckan eller oftare    4 
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Allt fler får hjälp av sina anhöriga. Vad tror Du detta beror på?  
(FLERA SVAR KAN GES). 
      Ja Nej 

Det har blivit svårt att få kommunal hjälp   1  2 

Kommunen gör inte det som folk behöver hjälp med  1  2 
Den kommunala hjälpen är för dyr    1  2 
Den kommunala hjälpen är för dålig   1  2 
Anhöriga/privat hjälp framstår idag  
som bättre än kommunal hjälp    1  2 
Personalbrist i hemtjänsten    1  2 
Annan orsak (Vilken?)……………………… .  1  2 
Vet ej      1  
 
Hur vill Du själv ordna det om Du en dag får svårt (svårare än idag) att 
klara Dig i eget boende?  

 
Bo kvar i hemmet med hjälp enbart av anhöriga   1 
Bo kvar hemma med hjälp av anhöriga    
och det offentliga    2 
Bo kvar hemma med enbart offentlig hjälp  3 
Flytta till privat seniorboende (s.k. 55+ boende)  4 
Flytta till kommunalt äldreboende    5 
Annat: Vad?…………………………………….  6 
Vet ej     7 

 
Har Du föräldrar i livet? Nej   1 

Bara far  2 
Bara mor  3 
Båda   4 
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OM DU HAR FÖRÄLDER/FÖRÄLDRAR I LIVET: 
 
 
Var bor far/mor/de? Inga föräldrar i livet  1 

  Mullsjö kommun  2 
  Annan kommun 3 Vilken?…… 
 
………………………………………………………………………… 
Behöver far/mor/de tillsyn eller hjälp? 
 Har inga föräldrar i livet  1 
 Nej, ingen behöver hjälp  2 
 Far behöver hjälp   3 
 Mor behöver hjälp   4 
 Båda behöver hjälp   5 
 
 
OM MOR OCH/ELLER FAR BEHÖVER HJÄLP: 
 
 
Vem hjälper mor eller far? (FLERA SVAR KAN GES) 
     Ja Nej 

Mor och far hjälper varandra  1  2 
Du själv hjälper    1  2  
Din make/maka/partner hjälper  1  2  
Något av Dina syskon   1  2 
Annan anhörig: Vem?............................  1  2 
Granne/vän till din mor eller far  1  2 
Hemtjänsten    1  2 
Bor i äldreboende   1  2 
Annan lösning    1  2 
De får ingen hjälp   1 
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Här följer några frågor om hälsa, vård och omsorg som vi ber 
att alla besvarar. 
 
Hur bedömer Du Ditt eget hälsotillstånd? Är det  

Mycket gott    1 
Gott     2 
Någorlunda    3 
Dåligt    4 
Mycket dåligt     5 

 
OM DU HAR EN MAKA/MAKE/PARTNER: 
 
Hur bedömer Du hans/hennes hälsotillstånd? Det är 

Mycket gott    1 
Gott     2 
Någorlunda    3 
Dåligt    4 
Mycket dåligt     5 

 
Behöver Du själv hjälp med något av följande?  
(FLERA SVAR KAN GES).    
      Ja Nej 

Inköp     1  2 
Matlagning     1  2 
Städning     1  2 
Tvätt     1  2 
Bad/dusch     1  2 
Toalettbesök     1  2 
Komma i/ur säng    1  2 
På/avklädning     1  2 
Post- och bankärenden    1  2 
Myndighetskontakter    1  2 

 
Har Du fått Din bostad anpassad av kommun eller landsting? 
     Ja   1 

     Nej  2 
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OM DU SJÄLV BEHÖVER NÅGOT SLAG AV HJÄLP:   
 
Får Du hjälp?   

Nej     1 

Ja     2 
 
Får Du tillräckligt med hjälp?  
 

Jag behöver ingen hjälp   1 
Ja, får tillräcklig hjälp   2 
Nej, otillräcklig hjälp   3 

 
Får Du hjälp av? (FLERA SVAR KAN GES) 
    Ja Nej 

Partner    1  2 
Barn     1  2 
Annan anhörig: Vem? …………………  1  2 
Vänner, grannar    1  2 
Köpt privat hjälp   1  2 
Hemtjänst    1  2 
Har färdtjänst    1  2 
Har matlåda    1  2 
Har larm    1  2 
Har tekniska hjälpmedel   1  2 
Annat: Vad?...........................................  1 

Får inte hjälp     1 
 
TILL ALLA 
 
Hjälper Du för närvarande regelbundet någon som är gammal, sjuk 
eller handikappad och som antingen bor i Ditt hushåll eller någon an-
nanstans? Det kan vara föräldrar eller make/maka/partner, släkting, vän, 
granne eller bekant och handla om samvaro, tillsyn, hushållshjälp eller mer 
omfattande hjälp Det kan även gälla någon som bor i t.ex. äldreboende (Ej 
yrkesmässigt, ej vanlig omsorg för egna barn).  
OM FLERA, ANGE DEN DU HJÄLPER MEST!  

Nej  1 

Ja   2 
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OM DU GER HJÄLP:  
 
Vem är det Du hjälper mest?  
(ANGE RELATION: MAKE, MOR, GRANNE ETC.) 
 
……………………………………………………………………… 
 
Är den Du hjälper? 

Man   1 
Kvinna  2 

 
Vilken är hans/hennes ungefärliga ålder? ………………år. 
 
Var bor den Du hjälper?  

Tillsammans med Dig   1  
Annanstans i Mullsjö kommun  2 
Annan kommun    3 Vilken?....................... 

 
Behöver han/hon hjälp med något av följande?  
(FLERA SVAR KAN GES)  Ja Nej 

Inköp    1  2 
Matlagning    1  2 
Städning    1  2 
Tvätt    1  2 
Bad/dusch    1  2 
Toalettbesök    1  2 
Komma i/ur säng   1  2 
På/avklädning    1  2 
Post- och bankärenden   1  2 
Myndighetskontakter   1  2 
 

Vad är främsta orsaken till hans/hennes hjälpbehov? 
 

Fysiska problem (problem med kroppen)  1 
Psykiska problem (inkl.demens)   2 
Både fysiska och psykiska problem   3  
Annat: Vad?...........................................................  4 
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OM DU GER HJÄLP: 
 
 
Ungefär hur ofta ger Du hjälp till denna person? 

Dagligen    1 
Flera gånger i veckan   2 
Ungefär en gång i veckan   3 
Mer sällan    4 

  
Ungefär hur många timmar/vecka ger Du hjälp i genomsnitt? 
 

1 timme eller mindre   1 
1-10 timmar    2 
11-29 timmar    3 
30-59 timmar    4 
60 timmar eller mer   5 
Dygnet runt    6 

 
Hur länge har Du givit hjälp (till den Du nu ger hjälp)? 
 
 Mindre än ett år    1 

Cirka 1år    2 
Cirka 2 år    3 
Cirka 3 år    4 
Cirka 4 år    5 
5-9 år    6 
10 år eller mer    7 

 
Har Din hjälpinsats varit ungefär densamma hela tiden?  
 

I stort sett densamma   1 
Givit mer hjälp efter hand   2 
Annat förlopp    3  

             Vilket? …………………............................................................. 
 
…………………………………………………………………… 
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OM DU GER HJÄLP: 
 
Vad ger Du hjälp med för närvarande?  
(FLERA SVAR KAN GES)   Ja Nej 

Samvaro, kontakt    1  2 
Passning eller tillsyn, (t.ex. regelbunden  
telefonkontakt för att se att allt står rätt till)  1  2 
Personlig omvårdnad: (t.ex. hygien,  
medicinering, lyft etc.)    1  2 
Hushållsgöromål: (t.ex. städning, 
matlagning, matinköp)    1  2 
Administration: (t.ex. kontakt med  
myndigheter, vården, bank etc.)   1  2 
Transporter: (t.ex. skjuts med bil)   1  2 
Trädgårdsskötsel, reparationer i  
hemmet eller liknande    1  2 
Annat: Vad?.....................................................  1 

 
Har Dina hjälpinsatser medfört problem för Din arbetssituation? 
 
Inte aktuellt, hade ej arbete när jag började ge hjälp  1 
Nej, det går eftersom:  
jag hinner med både arbete och omsorg   2 
jag har anpassat mina arbetstider    3 
jag har funnit annat sätt att lösa det på   4 
 
Ja, det har medfört:  
(svåra) problem i arbetet, men ej minskning  
av arbetstiden     5 
att jag varit tvungen att minska min arbetstid   6 
att jag varit tvungen att helt sluta arbeta    7 
 
Uppge om Din hjälp medfört pension i förtid, att Du tagit deltid etc. Berätta 
gärna om hur Du löst Ditt omsorgsgivande och arbete m.m.  
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
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OM DU GER HJÄLP: 
Får den Du hjälper också hjälp av någon annan och/eller av kommu-
nen? (FLERA SVAR KAN GES)    Ja Nej 

Nej, han/hon får hjälp bara av mig   1 
Jo, han/hon får också hjälp av barn/släkting  1  2 
Också hjälp av vän    1  

2Också hjälp av granne    1  2 
Hemtjänst     1  2 
Har färdtjänst     1  2 
Har larm     1  2 
Har dagvård     1  2 

Har tekniska hjälpmedel    1  2 
Annat: Vad? ……………………………….  1 
 

Hur fungerar den kommunala hjälp han/hon får, tycker Du?  
 Han/hon får inte kommunal hjälp   1 

Den har stora brister    2 
Den har mindre brister    3 
Den är bra hjälp     4 
Vet ej     5 

 
 
 

Kan kommunen göra något för att underlätta för Dig?  
(FLERA SVAR KAN GES)    Ja Nej 

Hemtjänst till den jag hjälper   1  2 
Färdtjänst till den jag hjälper   1  2 
Larm till den jag hjälper    1  2 
Dagvård till den jag hjälper    1  2 
Tekniska hjälpmedel till den jag hjälper   1  2 
Ekonomiskt stöd till mig    1  2 
Avlösning/avlastning genom hemtjänst m.m. .1  2 
Kontakt med anhörigkonsulent   1  2 
Få delta i anhöriggrupp    1  2 
Annat: Vad?...........................................................  1  
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Har den du hjälper fått sin bostad anpassad av kommun eller lands-
ting? 
     Ja   1 

     Nej  2 
 
 
FRÅGOR TILL ALLA: 
 
Har Du tidigare i livet under någon längre period hjälpt, tagit hand om 
eller vårdat någon anhörig (ej yrkesmässigt, ej vanlig omsorg för egna 
barn)? OM FLERA, ANGE DEN DU HJÄLPTE MEST!  

 
Nej   1 
Ja   2 

 
OM DU HJÄLPT NÅGON TIDIGARE I LIVET 
 
 
Vem var det Du då hjälpte mest?  
(ANGE RELATION: MAKE, MOR GRANNE ETC.) 
 

…………….……………………………………………………… 
 
Ungefär när var det Du gav hjälp? (år/åren)…………………………. 
 
Ungefär hur gammal var den Du gav hjälp? ………………………… 
 
Varför behövde han/hon hjälp? ………………………………………. 
 
Innebar Dina hjälpinsatser då problem för Din arbetssituation? 
 

 1 Nej, det gick eftersom…………………………………….….… 
 
…………………………………………………………………………… 
 

 2 Ja, det medförde att ……………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
(Medräkna även om det medförde pension i förtid, att Du tog deltid etc.) 
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AVSLUTNINGSVIS, ETT PAR FRÅGOR TILL ALLA: 
 
Vad anser Du om den kommunala omsorgen i Mullsjö i stort?  
 

Den har stora brister    1 
Den har mindre brister   2 
Den ger bra hjälp    3 
Vet ej     4 

 
Är det något Du vill berätta om Din hjälp till anhöriga, eller situa-
tionen för hjälpbehövande personer i Mullsjö, som Du tycker inte kom 
med i våra frågor? (SKRIV HÄR ELLER PÅ BAKSIDAN AV DETTA 
BLAD). 
 
...................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................... 
 
 
VI VILL ÄVEN BE DIG OM DITT MEDGIVANDE ATT VI KAN 
KOMMA TILLBAKA TILL DIG OM ETT PAR ÅR MED NÅGRA 
FRÅGOR OM HUR DIN SITUATION SER UT DÅ. 
 
Är Du villig att besvara nya frågor om ett par år: 
 

Ja   1 
Nej   2 

 
 

VI SÄTTER VÄRDE PÅ DIN MEDVERKAN OCH 
DINA SVAR! 

 
Var vänlig kontrollera att Du inte glömt eller hoppat över någon fråga! 

Skicka tillbaka det ifyllda formuläret i bifogade portofria svarskuvert, 

TACK! 
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