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ABSTRAKT 
Forskning visar att anhörigvårdaren upplever glädje och närhet tillsammans med närstående 

trots bördor. Syftet med studien var att belysa vad det innebar att må bra och att stärka hälsan 

som anhörigvårdare. Intervjuer med fem anhörigvårdare genomfördes. Analysen gjordes med 

kvalitativ innehållsanalys. Huvudtemat beskrevs som en process mot helhet och hälsa. Inre 

nycklar till stärkt hälsa innebar en ökad kunskap och därmed ökad förståelse för sig själv, 

närstående och andra. När anhörigvårdarens förståelse växte fram använde hon parallellt 

avkopplingen, vårdandet av sig själv, naturen samt kreativitet som nycklar. Få känna glädje 

och göra roliga saker själv och tillsammans med närstående var betydelsefullt. Inre nycklar 

var också mening och hopp, att få vara självständig samt att hantera vardagen. 

Yttre nycklar till stärkt hälsa innebar att relationen mellan anhörigvårdare och närstående var 

betydelsefull. Innebörden i detta var att ha gemensamma minnen samt roligt tillsammans. Ett 

socialt nätverk med familj, vänner och kommunens service som stöd var centralt. Studien har 

betydelse för förståelse för anhörigvårdarens hälsa. Slutsatsen blir att trots ett tungt ansvar så 

uppfattar anhörigvårdaren att hon med inre och yttre stöd har möjlighet att bevara sin hälsa. 
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ABSTRACT 
Research indicates that the family caregiver can experience joy and nearness together with the 

close relative in spite of burdens. The aim of the study was to illuminate what it means to 

have well-being and to strengthen health for family caregivers. Interviews with five family 

caregivers were carried out. Qualitative content analysis was used for analyzing. The head 

theme was described as a process to wholeness and health. Internal keys to strengthened 

health meant an increased knowledge and consequently increased understanding for the 

caregiver, the close relative and others. When the caregiver´s understanding increased she 

also used relaxation, caring of herself, the nature and creativity as keys. To feel joy and to 

have fun for herself and together with the close relative was of great significance. Internal 

keys were also meaning and hope, to be autonomous and to manage. 

External keys to strengthened health meant that the relation between the family caregiver and 

close relative was important. The implication was mutual memories and to have fun together. 

A social network with family, friends and the communal service as a support was significant 

keys. The study has a value for health comprehension for family caregivers. The conclusion is 

that in spite of a heavy responsibility family caregiver´s opinion is that she with inner and 

outer support has the possibility to keep her health. 
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INLEDNING  

Utvecklingen i samhället går mot att allt fler äldre överlever kroniska sjukdomar. Denna 

ökning av personer som är både sjuka och gamla ställer större krav på sjukvård och 

äldreomsorg men också större krav på anhörigvårdares insatser. De sjuka äldre personerna 

vårdas ofta i hemmet och stödet från anhöriga/anhörigvårdare är mycket betydelsefullt för att 

de ska kunna bo kvar i det egna hemmet (Socialstyrelsen, 2009). För anhörigvårdare som ger 

mer omfattande stöd till närstående är förekomsten av depression, känslomässig stress och 

försämrad fysisk hälsa vanlig (Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 2011a).  

Nästan en fjärdedel av alla personer över 55 år i Sverige hjälper äldre, sjuka eller personer 

med funktionsnedsättning i sitt hem (Josefsson, 2010). Hemmet som vårdplats har och 

kommer att få en allt större relevans. Det sker en utveckling med allt mer avancerad hälso-och 

sjukvård som utförs i hemmet och fler personer får också hemsjukvård. Detta är en följd av 

patienters och anhörigas egen önskan samt politiska beslut. Patienter som är inskrivna i 

hemsjukvården har ofta åldersrelaterade sjukdomar och skador som cancer, hjärtsvikt, 

demens, stroke, fraktur eller trycksår och ofta har de också behov av mycket vård och omsorg. 

Det innebär att anhörigvårdare samt personal många gånger vårdar och stödjer 

närstående/patienter som är multisjuka samt i palliativt skede av livet. (Josefsson, 2010). 

 

De flesta kommuner i landet har det senaste decenniet utvecklat stöd till anhörigvårdare men 

merparten av detta stöd har riktats till anhörigvårdare till äldre personer (Socialstyrelsen, 

2009). En del av det stöd som kommunerna erbjuder riktar sig direkt till anhörigvårdare och 

innebär stödsamtal, stödgrupper, utbildning och må-bra aktiviteter. Den andra delen av stödet 

utgörs av indirekt stöd till anhörigvårdare genom att det vänder sig till den vårdade. Detta stöd 

innebär exempelvis hemtjänst, korttidsboende, dagverksamhet, avlösning (Nationellt 

kompetenscentrum anhöriga, 2011b). 

Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen [SFS 2001:453] som handlar 

om stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Bestämmelsen innebär att 

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

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

(SoL: 2001:453). Syftet med att ge anhörigvårdare stöd är att minska den fysiska och psykiska 

påfrestning det innebär att vårda och stödja en närstående. Detta innebär en betydligt mer 

aktiv roll för kommunerna än tidigare då anhörigstödet ska utvidgas och omfatta hela 

målgruppen anhörigvårdare till äldre, sjuka eller personer med funktionsnedsättning. All 



2 

 

personal i socialtjänstens och hälso – och sjukvårdens verksamheter som möter anhöriga ska 

samarbeta med och visa respekt för de anhöriga samt uppmärksamma deras behov på ett tidigt 

stadium (Socialstyrelsen, 2009). 

I denna studie definieras anhörig som en person tillhörande familjen eller en person bland de 

närmaste släktingarna. Anhörigvårdare definieras som en person som vårdar en närstående 

som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning (Socialstyrelsens termdatabank, 

2011). I denna studie definieras den närstående som en person som anhörigvårdaren har en 

nära relation till och som vårdas av anhörigvårdaren. Johansson (2007) beskriver att det är en 

process att gå från att ”bara” vara anhörig till att bli anhörigvårdare. När anhörigvårdaren 

själv identifierar sig som anhörigvårdare, har man definierat in sig i den grupp som samhället 

behöver stödja (Johansson, 2007). 

 

I mitt arbete som distriktssköterska i hemsjukvården möter jag anhörigvårdare som vårdar sin 

sjuke närstående i hemmet. Josefsson (2010) menar att för att kunna ge det bästa stödet 

behöver personalen både i hälso - och sjukvården och i socialtjänsten samarbeta med 

anhörigvårdaren och ha ett anhörigperspektiv. Anhörigvårdarens situation och behov av stöd 

behöver observeras i ett tidigt skede. En ökad kunskap och förståelse för hur anhörigvårdaren 

uppfattar att hälsa och välmående förbättras och stärks leder till att stödet kan utformas på ett 

mer adekvat sätt (Josefsson, 2010). 

 

BAKGRUND 

Teoretisk referensram 

Hälsa 

I den biomedicinska synen på hälsa uppfattas hälsa som frånvaro av sjukdom. Hälsa och 

sjukdom är då motpoler till varandra och detta synsätt har idag fått minskad betydelse. Det 

humanistiska perspektivet på hälsobegreppet beskriver hälsa som en process utifrån ett 

holistiskt perspektiv. Detta innebär att helheten är mer än summan av delarna och fokus läggs 

på människan i en social kontext (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Hälsa definieras 

enligt detta perspektiv som något annat eller mer än frånvaro av sjukdom (Medin & 

Alexandersson, 2000). Dahlberg och Segesten (2010) menar att hälsa innebär att ”må bra” och 

att personen har möjlighet att uträtta det som hon känner är värdefullt i livet, både i stort och i 
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smått. Hälsan uppfattas som en generell upplevelse av välbefinnande och är på djupet 

sammanflätad med människans existens (Dahlberg & Segesten , 2010). 

 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

Antonovsky (1987) har en holistisk syn på människan och han menar att man måste se 

människan i sitt totala livssammanhang. Människan är en självbestämmande och aktiv varelse 

som själv kan avgöra hur hon vill leva och veta vad som är viktigt i livet. Antonovskys 

salutogena modell ser människan som ett öppet system som ständigt påverkas av 

omgivningen. Denna ständiga påverkan kan skapa obalans i det mänskliga systemet och det 

arbetar alltid med att skapa balans igen. Lösningen på problemet blir hur människan lyckas 

sortera i den ström av stimuli som överöser henne (Antonovsky, 1987). Begreppet salutogenes 

är bildat av latinets salus som betyder hälsa eller frihet medan genesis är grekiska och betyder 

ursprung. Antonovsky fokuserade på hälsans ursprung och den centrala frågan för honom blev 

hur det kan komma sig att människor trots motgångar och sjukdom ändå förblir vid god hälsa 

(Tamm, 2002).  

Antonovsky (1987) menar att hälsa formas då personen har en känsla av sammanhang. Känsla 

av sammanhang (KASAM) omfattar de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 1987). 

Begriplighet innebär att man kan känna en förståelse för utmaningen, hanterbarhet innebär att 

man uppfattar att det finns resurser för att klara sig som är tillgängliga medan meningsfullhet 

innebär att det finns en motivation och önskan att klara sig (Milberg & Strang, 2003; 2004). 

Den person som genom socialisation fått ett starkt KASAM har större förutsättningar att 

uppnå en god hälsa än den som inte fått det. Detta kallas för ett salutogent synsätt och innebär 

att hälsa och sjukdom inte utesluter varandra utan kan ses på ett kontinuum med sjukdom på 

den ena sidan och hälsa på den andra (Antonovsky, 1987). Detta perspektiv att betrakta 

anhörigvården kan bidra till att få förståelse för varför en del anhörigvårdare hanterar en 

situation som framstår som mycket ansträngande med en känsla av mening. Andra 

anhörigvårdare däremot kan uppfatta situationen som mer ansträngande då de kan uppleva 

bristande resurser, bristande mening eller brist på en djupare förståelse. Detta inverkar i sin 

tur negativt på anhörigvårdarens psykiska och fysiska hälsa (Nationellt kompetenscentrum 

anhöriga, 2011a). 
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Milberg och Strang (2003; 2004) belyser anhörigvårdare till cancerpatienter i hemsjukvård 

utifrån de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Grundläggande beståndsdelar som underlättar anhörigvårdarens känsla av begriplighet 

omfattar en öppen och symbolisk information samt anhörigvårdarens grundläggande 

föreställningar och tidigare kunskap. Dessa delar utgör basen för skapandet av en 

överensstämmande inre verklighet hos anhörigvårdaren istället för upplevelse av kaos. De 

resurser som bidrar till en känsla av hanterbarheten handlar om att ha makt, kompetens, att 

känna stöd samt tillgänglighet. Detta innebär på en mer abstrakt nivå en känsla av gemenskap 

i stället för isolering för anhörigvårdaren. De resurser som underlättar för anhörigvårdaren att 

känna meningsfullhet inkluderar anhörigvårdarens känsla av tröst, att man kan upprätthålla 

det dagliga livet, känna engagemang samt bibehålla hoppet. Resurserna är betydelsefulla för 

att skapa en varseblivning av självtranscendens samt vetskap om att det allra bästa görs för 

den närstående och familjen (Milberg & Strang, 2003; 2004). Transcendens innebär ett 

överskridande och att man personligen förändras på ett sådant sätt att man går ut över sig själv 

och bortom den empiriska sinnevärlden (Svenska akademiens ordbok). 

 

Familjen och familjefokuserad omvårdnad 

Familjens betydelse för hälsan hos de enskilda familjemedlemmarna är idag mer tydliggjord 

och vårdvetenskapen erkänner idag familjens roll när det gäller hälsan. Familjer får idag ta 

ökat ansvar för sina sjuka närstående och detta kan leda till ohälsa även för den som vårdar. 

Begreppet familjefokuserad omvårdnad omfattar hur familjen och sjuksköterskan erfar och 

hanterar omvårdnadsrelationen. I familjefokuserad omvårdnad ses familjen som ett system där 

varje komponent befinner sig i ömsesidig interaktion med varandra. Detta leder till ett synsätt 

på omvårdnad som innebär att sjukdom och ohälsa ses som något som påverkar varje 

familjemedlem men även familjen som helhet och tvärtom (Wright & Leahey, 2009). I 

familjefokuserad omvårdnad betonas tre områden; personens föreställningar om verkligheten, 

reflektion som en väg till förändring av föreställningar samt relationen mellan sjuksköterska 

och familj (Benzein, Hagberg, Saveman & Syrén, 2009). 

Inom ramen för familjefokuserad omvårdnad har hälsostödjande samtal med familjer 

utvecklats (Benzein et al. 2009). Sjuksköterskan är en naturlig deltagare i samtal med de 

anhöriga och det hälsostödjande samtalet är mycket betydelsefullt (Benzein et al. 2008). När 

familjens resurser och styrkor lyfts fram skapas ett sammanhang som underlättar förändring. 
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De anhöriga får då en möjlighet att finna lösningar på problemen och förbättra välbefinnande 

och hälsa (Wright & Leahey, 2009). 

 

Anhörigvårdarens börda 

Många studier visar att anhörigvård har negativa effekter på hälsan både fysiskt och psykiskt. 

Detta är mest tydligt hos den gruppen anhörigvårdare som ger mer omfattande stöd och vård 

till den närstående. I denna grupp är känslomässig stress, depression samt försämrad fysisk 

hälsa vanligare. Anhörigvårdarens egenvård sviktar ofta på grund av att man har ansvaret för 

vården av den närstående. Äldre anhörigvårdare som är stressade och som hjälper och stödjer 

närstående har ökad risk för dödlighet än jämnåriga utan ansvar för omvårdnad (Nationellt 

Kompetenscentrum Anhöriga, 2011a).  

 

Lindquist och Dahlberg (2002)  beskriver att en nära anhörig till en person som drabbats av 

stroke upplever en förändrad livssituation. Den kan vara präglad av existentiell oro och 

ovisshet tidigt i den närståendes sjukdomsförlopp. Framtiden kan kännas oviss samt hopplös 

och den anhörige uttrycker ofta förtvivlan över den förändrade livssituationen (Lindquist & 

Dahlberg, 2002).  

Milberg, Strang och Jakobsson (2004) beskriver vanmakt och hjälplöshet hos anhörigvårdare i 

palliativ hemsjukvård. 36 % av 233 respondenter uttalade att de upplevt vanmakt och 

hjälplöshet varje dag eller flera dagar i veckan beroende på den närståendes lidande och 

tynande tillvaro samt anhörigvårdarens egen känsla av otillräcklighet. Detta resulterade i både 

fysiska och psykiska symtom hos anhörigvårdaren såsom muskelspänning, huvudvärk, 

aptitlöshet oro samt depression (Milberg, Strang & Jakobsson, 2003). Även Persson och 

Zingmark (2006) beskriver en känsla av förlust, sorg och otillräcklighet som en del av 

anhörigvårdarens vardagliga liv. Denne kan uppleva en brist på kommunikation och 

bekräftelse i handlandet och varandet med sin närstående med demens (Persson & Zingmark, 

2006). 

Franzén-Dahlin, Larson, Murray, Wredling och Billing (2006) har identifierat faktorer för 

psykologisk hälsa hos makar till strokepatienter under det första året efter strokesjukdomens 

debut. De beskriver att ju högre allmänt välmående samt ju högre ålder hos anhörigvårdaren 

desto bättre psykologisk hälsa. Detta innebär att om anhörigvårdaren blir sjuk kan den 

psykologiska hälsan försämras (Franzén-Dahlin et al. 2006). 
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Det finns ett stort behov att fånga upp riskgrupper av anhöriga tidigt i den närståendes 

sjukdomsfas då anhöriga kan behöva rådgivning och psykologiskt stöd och kanske även 

medicinering (Franzén-Dahlin et al. 2006; Välimäki, Vehviläinen-Julkunen, Pietilä & Pirttilä, 

2009).  

 

Anhörigvårdarens vårdande och sysselsättande aktivitet 

Anhörigvårdarens arbetsinsats härrör från den närståendes behov av stöd i egenvården. Detta 

behov varierar beroende på ålder, sjukdom och funktionshinder hos den närstående. För 

närstående som drabbats av stroke medför skadans läge stora variationer i behov av 

hjälpinsats medan en närstående med demenssjukdom i ett längre framskridet förlopp behöver 

ständig tillsyn. För en närstående med en komplex sjukdomsbild är hjälpbehovet sällan 

konstant utan det kan växla över tid. Detta innebär att behovet av hjälp varierar och är ofta 

mer beroende av individen än på vilken diagnos det gäller. Kvinnor tycks i högre grad än män 

hjälpa sina närstående med hushållsarbete, matlagning och personlig hygien. Män som inte är 

sammanboende med närstående deltar mindre i rutinbetonade göromål och ger mer tillfällig 

hjälp med tyngre hushållssysslor och trädgårdsarbete (Sand, 2007). 

 

Jansson, Nordberg och Grafström (2001) har observerat anhörigvårdarens vårdaktiviteter för 

en närstående med demens. Anhörigvårdaren får hjälpa den närstående med hygien, på- och 

avklädning, måltider och mediciner. Anhörigvårdaren får ofta visa närstående hur saker ska 

utföras eller så förbereder anhörigvårdaren för att underlätta för den närstående. Känslor av 

kärlek och ömhet förmedlas mellan anhörigvårdaren och närstående även om den närstående 

inte har de verbala orden. Anhörigvårdaren har också en förmåga att sätta sig in i närståendes 

känslor och i sjukdomen vilket leder till att den närståendes självkänsla stärks. 

Anhörigvårdaren är ofta tvungen att försäkra sig om närståendes säkerhet och i många fall 

handlar det om övervakning 24 timmar om dygnet. Det framkommer även att anhörigvårdaren 

försöker aktivera för att uppnå ett så ”normalt” liv som möjligt för den närstående (Jansson et 

al. 2001).  

Persson och Zingmark (2006) beskriver att anhörigvårdarens och den närståendes liv blir mer 

och mer sammanflätat när det gäller sysselsättning ju längre sjukdomen Alzheimer 

framskrider. Det finns också en ambition från anhörigvårdaren att inte ta över sysselsättning 

från närstående mer än nödvändigt. Persson och Zingmark (2006) visar att anhörigvårdaren 
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kan uppleva även glädje, värdighet och närhet i vardagliga aktiviteter tillsammans med sin 

närstående (Persson & Zingmark, 2006). 

 

Meningen med stöd 

Enligt Socialstyrelsen (2009) är syftet med att stödja anhörigvårdaren framförallt att minska 

dennes fysiska och psykiska belastning. Anhörigvårdaren kan genom detta få en förbättrad 

livssituation samtidigt som risken för ohälsa minskar. Utöver att anhörigvårdaren har en 

mycket viktig funktion för patienten är denne också betydelsefull för att personalen ska kunna 

göra ett gott arbete. Viktigt för anhörigvårdarens trygghet är tilltro till personalen samt 

förtroende för de verksamheter som denne kommer i kontakt med tillsammans med den 

närstående (Socialstyrelsen, 2009). 

 
Stoltz, Willman och Udén (2006b) har intervjuat anhörigvårdare till patienter som är anslutna 

till palliativ hemsjukvård. De belyser meningen med stödet såsom anhörigvårdaren upplever 

det. De beskriver två teman som handlar om ”Att känna samhörighet med andra i vårdandet” 

samt ”Att känna samhörighet med sig själv i vårdandet”.  

I det första temat tas vikten av bärighet i vårdandet upp. Det innebär att anhörigvårdaren har 

en känsla av att det finns ett nätverk som kan träda in när anhörigvårdaren behöver det. 

Nätverket behövs för att kunna uppfylla det löfte som anhörigvårdaren tidigare givit till den 

närstående. Löftet innebär att närstående ska få stanna kvar i hemmet och få vård till slutet. 

Anhörigvårdaren kan uppleva en känsla av ökad tillit av att bara veta om att det finns någon 

där, t.ex. vuxna barn eller personal, som kan hjälpa till om det behövs (Stoltz et al. 2006b). 

Stoltz et al. (2006b) beskriver att anhörigvårdaren kan känna sig tillintetgjord av ansvar när 

denne känner osäkerhet och isolering. Många anhörigvårdare upplever tiden efter den 

närståendes utskrivning från sjukhuset som svår. Anhörigvårdaren kan då försöka att nå 

professionell hjälp utan att lyckas. Detta kan leda till en känsla av att ingen bryr sig om vad 

som händer med familjen. Anhörigvårdaren kan uppleva att ingen vill ansvara för att servicen 

till familjen samt att den närståendes medicinska behov uppfylls. Anhörigvårdaren kan då få 

en känsla av maktlöshet och otillräcklighet. Anhörigvårdaren kan också känna att denne ska 

vara tacksam och inte klaga trots att anhörigvårdaren upplever service som inte motsvarar 

förväntningarna. Det kan handla om städning som är dåligt utförd eller att hemmets integritet 

inte respekteras av professionell personal. Anhörigvårdarens känsla av att vara ensam med 
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ansvaret är mer eller mindre påtaglig, men finns hela tiden hos anhörigvårdaren även efter att 

familjen blivit ansluten till den palliativa hemsjukvården (Stoltz et al. 2006b). 

I det andra temat beskriver Stoltz et al. (2006b) att anhörigvårdaren kan se meningen med 

stödet som en känsla av en inre kvalité hos dem själva. Anhörigvårdaren beskriver det som att 

de har en egen uppfinningsrikedom och en egen förmåga att klara av vårdandets utmaningar 

(Stoltz et al. 2006b). 

 

Salin, Kaunonen och Åstedt-Kurki (2008) belyser anhörigvårdarens strategier och dennes 

erfarenhet av det stöd som tillhandahålls. Det handlar om att ta en dag i taget och se positivt 

på det som sker. Anhörigvårdaren kände att denne kunde lita på sig själv och sin egen 

förmåga och ville inte skylla andra människor eller den närstående för situationen. Det var 

välgörande att tänka tillbaka på goda tider samt att se den roliga sidan av saken. Strategier där 

anhörigvårdaren förnekade problem, hoppades att problemet skulle försvinna eller hängav sig 

till en religiös övertygelse var inte vanligt (Salin et al. 2008). Jansson et al. (2001) beskriver 

att det är viktigt att anhörigvårdare som är villiga att hjälpa och stödja sin närstående får 

möjlighet till bra stöd och att dessa resurser är tillgängliga och anpassas under sjukdomens 

framskridande (Jansson et al, 2001). 

 

 

 

”My mother´s incapacitation with amyotrophic lateral sclerosis made me very much 
aware of what restricted mobility means in terms of space and time. Not only was my mother 
not free to move about in space or to control her own time, but these restrictions applied also 
to me, the primary caregiver. The freedom to come and go as one pleases, when one pleases, 

is taken for granted until circumstances render that impossible or unwise. Restriction of 
movement forces one into a realm beyond space and time. 

The old ways of living and relating don´t work anymore. One is confronted with one´s own 
inner resources, the quality of one´s relationships, and one´s ability to live in the present. The 
developmental task is to learn the new rules as we are transformed beyond space-time in the 

movement to higher consciousness.” (Newman, 1994, s. 60) 
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PROBLEMFORMULERING 

I takt med att vården och omsorgen allt mer flyttar tillbaka till hemmen så har ansvar flyttats 

över till de anhöriga. Anhörigvårdarens situation kan beskrivas på olika sätt: dels finns det en 

mening och tillfredställelse i att kunna hjälpa och stödja sin närstående men det finns också 

många anhörigvårdare som beskriver börda, stress, försämrad livskvalité samt isolering.  

Enligt Socialstyrelsen (2010) är det fortfarande oklart hur kommunerna tillämpar de nya 

bestämmelserna enligt Socialtjänstlagen [SFS 2001:453]. Socialstyrelsen anser att 

kommunerna inte har prioriterat att utveckla stöd till anhörigvårdare som vårdar långvarigt 

sjuka och personer med funktionshinder tillräckligt högt. Anhörigvårdaren har ofta en 

långvarig kontakt både med Hälso - och sjukvården samt Socialtjänsten (Socialstyrelsen, 

2010).  

Henriksson och Andershed (2007) poängterar att anhörigvårdarens roll är dubbel; de är dels 

givare av vård samtidigt som de är beroende av att få vård själva (Henriksson & Andershed, 

2007). Den sjuka närstående samt anhörigvårdaren är i en mycket sårbar situation och deras 

sårbarhet ökar pga. att det inte finns tillräckligt mycket forskning om deras situation. Mer 

forskning behövs för att fördjupa förståelsen för vad anhörigvård innebär och hur 

anhörigvårdare själv upplever sin hälsa (Erlingsson, Magnusson & Hanson, 2010). 

Anhörigvårdaren är en självklar resurs i hemsjukvården, dels för den närstående men också 

för personalen. Om anhörigvårdaren inte orkar med sin situation innebär det mycket 

personligt lidande men troligen också ett sammanbrott för hälso-och sjukvården samt 

äldreomsorgen (Josefsson, 2010). Det bör betonas att det ingår i personalens arbete att ha 

kunskap om vad det innebär för anhörigvårdaren att vårda en närstående i hemmet och hur 

personalen kan ge bäst stöd. Det är också betydelsefullt för familjen samt anhörigvårdaren 

själv att få kunskap om vad anhörigvårdaren mår bra av och vad som stärker dennes hälsa. 

Om anhörigvårdaren ska kunna bevara sin hälsa behövs adekvat stöd och hjälp ges från dem 

som finns i anhörigvårdarens närhet. Anhörigvårdaren kan då genom ökad förståelse för sig 

själv men också genom stöd och förståelse från närstående och övrig familj samt personal få 

en förbättrad livssituation.  
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Frågeställning 

Vad innebär det att må bra som anhörigvårdare? Vilka uppfattningar har anhörigvårdaren om 

vad som stärker dennes hälsa?  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa vad det innebär att må bra och att stärka hälsan som 

anhörigvårdare. 

 

METOD 

I det naturalistiska paradigmet är verkligheten mångfaldig och subjektiv. Forskaren 

interagerar med dem som undersöks och resultatet är skapelsen av den interaktiva processen. 

Metodologin beskriver hur kunskapen erhålls och i det naturalistiska paradigmet är detta en 

induktiv d.v.s. upptäckande process som betonar helheten av ett fenomen. Designen är 

flexibel samt kontextbunden och det är sökandet av mönster i den berättade informationen 

som betonas. För att hitta detta mönster gjordes en kvalitativ analys. Kvalitativa 

undersökningar betonar förståelsen för den mänskliga erfarenheten genom att samla och 

analysera kvalitativt material (Polit & Beck, 2004). Begreppet kvalitativ står för hur något är 

beskaffat (Hartman, 1998). 

Den kvalitativa metoden var mest lämpad för att undersöka studiens syfte som är att belysa 

vad det innebär att må bra och att stärka hälsan som anhörigvårdare. Metoden är ett sätt att nå 

förståelse för människans livsvärld, hur hon ser på sig själv och sin relation till omvärlden 

(Kvale, 1997).  

 

Urval 

Urvalet har skett genom att personer som hade mycket att berätta om forskningsfrågan valdes. 

Valet av deltagare och miljöer bestämdes utifrån studiens syfte vilket kallas för strategiskt 

urval (Forsberg och Wengström, 2003).  

Inklusionskriterier vid urvalet var personer som var anhörigvårdare och som vårdade en nära 

anhörig i sitt hem. Den närstående som vårdades skulle vara > 55 år och vara inskriven i den 
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kommunala hemsjukvården. Den närstående hade även en patientansvarig distriktssköterska. 

Anhörigvårdaren skulle vara svenskspråkig. 

Förfrågan om deltagande till anhörigvårdaren gjordes via patientansvariga distriktssköterskor 

för olika områden i kommunens hemsjukvård. Distriktssköterskorna fick muntlig och skriftlig 

information av författaren om vad studien handlar om (bilaga 1). Distriktssköterskorna 

kontaktade sedan anhörigvårdare som var aktuella i hemsjukvården och gav en kort 

information samt frågade om det gick bra att författaren tog kontakt. 

Under urvalsprocessens gång visade det sig att de informanter som föreslogs av 

distriktssköterskorna var kvinnor. Anledningen till att enbart kvinnliga informanter valdes ut 

var att det fanns enbart kvinnliga anhörigvårdare i kommunens hemsjukvård vid den tiden då 

urvalet gjordes. Åtta kvinnliga anhörigvårdare tillfrågades av distriktssköterskorna. Två av 

dessa anhörigvårdare tackade nej direkt vid distriktssköterskans förfrågan. Sex anhörigvårdare 

tog författaren telefonkontakt med och en av anhörigvårdarna tackade nej under 

telefonsamtalet. Fem anhörigvårdare tackade ja till intervjun. 

Författaren gav under telefonsamtalet muntlig information till anhörigvårdaren om syftet med 

studien. Information gavs också att inspelare skulle användas samt att allt material som 

samlades in behandlas strikt konfidentiellt. Anhörigvårdaren fick också veta att deltagandet i 

studien är frivilligt och att denne när som helst kan avbryta sitt deltagande. Anhörigvårdaren 

valde själv tid och plats för intervjun. Alla fem informanterna valde att intervjuas i det egna 

hemmet.  

I studien är informationsbrev avsett för informerat samtycke upprättat av författaren (bilaga 

2). Detta lämnades till anhörigvårdaren för genomläsning samt underskrift i samband med 

intervjun.  

Bakgrundsinformationen som inhämtades var anhörigvårdarens ålder, kön och relation till den 

närstående, diagnos och ålder hos den närstående samt anhörigvårdens tidslängd. 
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Tabell 1. Bakgrundsinformation gällande informanter 

Intervju 1 2 3 4 5 

Anhörigvårdarens ålder 83 år 70 år 70 år 76 å-r 92 år 

Anhörigvårdarens kön Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna 

Relation till den närstående Maka Maka Maka Maka Maka 

Närståendes diagnos Demens Stroke Demens MS Stroke 

Närståendes ålder 91 år 73 år 71 år 79 år 86 år 

Anhörigvårdens tidslängd 2 år 2 år 4 år 17 år 14 år 

 

Intervjuer 

I denna studie inhämtades data i form av semistrukturerade intervjuer med hjälp av en 

intervjuguide (bilaga 3). Enligt Hartman (1998) innebär halvstrukturerad intervju att ett antal 

frågor ska ställas enligt en viss ordning men att informanten har möjlighet att formulera sig 

fritt (Hartman, 1998). Det är vanligt att en intervjuguide används vid alla typer av intervjuer. 

Intervjuguiden anger de ämnen som undersökningen syftar till och den anger också i vilken 

ordning frågorna kommer att tas upp i intervjun (Kvale, 1997).  

Enligt Polit och Beck (2004) är intervjuarens funktion i semistrukturerade intervjuer att 

uppmuntra informanten att prata fritt om frågorna i intervjuguiden. Informanterna berättar 

med sina egna ord och detta ska säkerställa att intervjuaren får all den information som 

behövs. Intervjuguiden innehåller förslag till uppföljande frågor som är utformade så att de 

ska säkerställa att mer detaljerad och fördjupad information kommer fram. Följdfrågorna kan 

också bestämmas under intervjuns gång (Polit och Beck, 2004). Kvale (1997) beskriver att 

intervjuaren själv är forskningsverktyget och denne behöver vara kunnig i ämnet för intervjun 

samt mänskligt samspel. Intervjuaren behöver ha en känsla för språket och konsten att samtala 

samt ha ett öra för informantens speciella uttryckssätt. Intervjuarens förståelse där hon kan 

bistå den intervjuade i berättandet samt ha sinne för en god historia är en betydelsefull 

kvalifikation (Kvale, 1997). 

Målet med intervjuerna var att ställa frågor som gav informanten en möjlighet att komma med 

rik, detaljerad men också fördjupad information om det fenomen som studeras. Samtliga 

intervjuer har bandinspelats. Enligt Kvale (1997)  kan intervjuaren då koncentrera sig på 

ämnet och dynamiken i intervjun. Orden tonfallet, pauserna och dylikt registreras i en 
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permanent form genom inspelaren som intervjuaren kan återvända till för avlyssning. 

Intervjuerna genomfördes under maj och juni 2011. Intervjuernas längd är 1 tim.-1 tim. 40 

min och de transkriberades ordagrant av författaren. Studien genomfördes i den kommun där 

författaren arbetar som distriktssköterska. 

 

Analys 

De transkriberade texterna analyserades av författaren med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Innehållsanalysen som vetenskaplig metod utvecklades för att hantera stora mängder data. Det 

centrala vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer genom att identifiera 

skillnader och likheter i textinnehåll. Dessa skillnader och likheter uttrycks i kategorier och 

teman. Kontexten har stor betydelse i skapandet av kategorier och teman. Kontexten handlar 

dels om det sammanhang i vilken studien är genomförd och dels handlar kontexten om det 

sammanhang som omsluter texten, d.v.s. att delar av textens sammanhang behöver förstås 

med utgångspunkt från den text som kommer före och efter (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2010). Enligt Elo och Kyngnäs (2008) är kvalitativ innehållsanalys en 

forskningsmetod för att uppnå giltiga slutsatser från data till dess kontext. Detta leder till nya 

insikter och ny kunskap samt en praktisk vägledning till handling (Elo & Kyngnäs, 2008). 

Graneheim och Lundman (2004) menar att en text alltid innehåller en mångfald av mening 

och till en viss grad sker alltid en tolkning vid närmandet av en text (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

Innehållsanalysen genomfördes med inspiration från Lundman och Hällgren Graneheim 

(2010). En intervju utgjorde en analysenhet. Analysenheten avlyssnades och genomlästes 

flera gånger av författaren för att få en känsla för helheten. Texten delades sedan in i 

domäner. En domän är de delar i en intervjutext som sammanfaller med frågeområden i en 

intervjuguide. Meningsenheter d.v.s. ord eller uttalanden som relaterar till samma centrala 

meningsbärande del av texten plockades ut. Meningsenheterna innehåller information som var 

relevant för studiens frågeställning och syfte. Meningsenheterna kondenserades, vilket 

innebär att texten kortades ner samtidigt som kärnan bibehölls. De kondenserade 

meningsenheterna abstraherades vilket innebär att de förses med en kod. De olika koderna 

jämfördes med avseende på olikheter och likheter och sorterades sedan i underkategorier och 

kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2010). 
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Det är tänkt att inga data ska falla mellan två kategorier eller passa in i två eller flera 

kategorier. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2010) är denna regel besvärlig att 

uppfylla när texten handlar om upplevelser. Detta var något som visade sig stämma under 

analysprocessens gång och sorteringen av de olika koderna gjordes om ett par gånger under 

processen för att försöka tydliggöra kategorierna så mycket som möjligt. Forskarkollegor läste 

under analysprocessens gång de olika förslagen på delar av det genomgångna materialet och 

de gav förslag och synpunkter på hur materialet kunde analyseras för att få en ökad stringens 

och tydlighet. Från början fanns fler kategorier och underkategorier men under arbetets gång 

sammanfördes dessa till färre kategorier och underkategorier för att göra resultatet mer 

hanterbart och läsbart. Det färdiga antalet kategorier och underkategorier i resultatet blev till 

slut sju respektive arton. Exempel på kategorier som sammanfördes till en kategori var 

kategorierna ”Mening” och ”Hopp” som sammanfördes till kategorin ”Mening och Hopp”.  

Den upplevda underliggande meningen i kategorierna formulerades under analysprocessens 

gång i ett huvudtema samt två underteman. Teman definieras som ”den röda tråden” av 

mening i texten (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2010). 

Huvudtemat Anhörigvårdarens process mot helhet och hälsa utgörs av underteman Inre 

nycklar till stärkt hälsa samt Yttre nycklar till stärkt hälsa 

 

Under analysprocessens gång framkom det att det var en process för anhörigvårdaren att 

sträva sig fram mot en ökad helhet och hälsa. För att klara detta krävdes nycklar som blev 

innebörden i de underteman som bildades. Nycklarna utgörs av kategorierna med tillhörande 

underkategorier och koder som ligger under varje enskilt undertema. Dessa är sammanflätade 

på olika sätt med varandra och det gör också att koderna under kategorierna ibland kan passa 

in på flera ställen. Exempelvis kan koden ”Ta ett steg i taget” som ligger under kategorin 

Medvetenhet också passa in under kategorin Strategi tillsammans med koden ” Planera och 

förbereda”. Båda underteman innebar en utveckling mot helhet och hälsa. 
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Tabell 2: Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Undertema 

…men för övrigt när 
han inte är 
hemma…jag har ju 
dagar…jag saknar 
honom väldigt 
mycket…men jag vet 
ju att vi måste ha det 
här…för att vi skulle 
inte kunna ha 
det…att han var 
hemma varje dag det 
skulle jag inte orka 
(1) 
 

När maken inte 
är hemma 
saknar jag 
honom men jag 
skulle inte orka 
ha honom 
hemma varje 
dag 

Inse att 
avlastning 
behövs 

Insikt Medvetenhet Inre 
nycklar till 
stärkt hälsa 

Ja det är 
anhörigstödet… och 
dit får man ringa om 
det är någonting… 
om man behöver 
hjälp…så kan jag 
ringa dit…och dom 
har ju också varit 
hemma och suttit här 
och pratat  (2) 

Anhörigstödet 
finns om man 
behöver hjälp 
och de har varit 
hemma och 
pratat med mig 

Anhörigstöd Kommunen 
som stöd  

Socialt 
nätverk 

Yttre 
nycklar till 
stärkt hälsa 

 

Etiska överväganden  

I den kvalitativa undersökning som genomförts var informanterna informerade och hade givit 

sitt samtycke till att delta i studie. Författaren hade också betonat att deltagandet var frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan några konsekvenser. Ett 

informationsbrev (bilaga 2) avseende informerat samtycke lämnades till anhörigvårdaren och 

diskuterades igenom tillsammans med anhörigvårdaren i samband med att intervjun hölls. 

Enligt Kvale (1997) innebär informerat samtycke att deltagarna i projektet ges information 

om undersökningens generella syfte, hur undersökningen är upplagd i stort och om vilka 

risker och vinster som kan vara förenade med medverkan i forskningsprojektet. Informerat 

samtycke betyder också att individen medverkar av fri vilja i projektet och har rätt att dra sig 

ur vid vilken tidpunkt som helst (Kvale, 1997).  

Eftersom författaren själv arbetar som distriktsköterska i kommunen där undersökningen 

genomförts övervägde jag noga om det var lämpligt att intervjua anhörigvårdare här. De 
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anhörigvårdare med familjer som valdes ut tillhörde emellertid inte det område där författaren 

själv var områdesansvarig. Detta innebar att de anhörigvårdare som intervjuades samt deras 

familjer inte tidigare hade mött mig i hemsjukvården som distriktssköterska. Detta gjorde att 

de inte stod i någon uppenbar beroendeställning till mig. 

Det transkriberade materialet är konfidentiellt. Detta innebär att privata data som avslöjar 

informanten inte redovisas. Att skydda undersökningspersonernas integritet genom att ändra 

namn och igenkännande drag är ett angeläget inslag vid redovisande av intervjuer (Kvale, 

1997). Författaren har under analysens gång ändrat eller tagit bort sådant material som skulle 

kunna äventyra konfidentialiteten. Varsamhet vid återgivning av citat har också beaktats för 

att ingen risk ska föreligga att avslöja deltagare. Enligt Kvale (1997) ska risken att en 

informant lider skada av samtalet vara så liten som möjligt. Forskaren har ett ansvar att tänka 

igenom de möjliga konsekvenserna både för informanterna men också konsekvenserna för 

den större grupp som informanterna representerar (Kvale, 1997). Resultatet av 

intervjuundersökningen får endast användas för forskningsändamål.  

Författaren till studien har tagit ställning till etiska aspekter samt gjort en etisk 

egengranskning enligt Etikkommittén Sydost. Resultatet av egengranskningen visade att 

någon vidare prövning av regionala etikprövningsnämnden inte behövde göras. 

 

RESULTAT 

Huvudtemat Anhörigvårdarens process mot helhet och hälsa visar att det är en process för en 

anhörig att gå in i en roll som anhörigvårdare och under processens gång få insikt och 

kunskap om att hon själv har egna behov som behöver uppfyllas för att hon ska må bra och 

bevara sin hälsa. Det framkommer i resultatet att dessa behov är starkt sammanvävda med 

närståendes behov. Resultatet visar också att anhörigvårdaren behöver plocka fram sin egen 

person och vara den hon själv är för att hantera vårdandet av den närstående och samtidigt må 

bra. 

De två underteman som beskrivs i det följande är Inre nycklar till stärkt hälsa samt Yttre 

nycklar till stärkt hälsa. 
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Inre nycklar till stärkt hälsa 

För anhörigvårdaren innebär Inre nycklar till stärkt hälsa det som omfattas i kategorierna 

Medvetenhet, Välbefinnande, Mening och Hopp, Frihet, Strategi. 

Innebörden i kategorin Medvetenhet är en insikt att hjälp behövs, förståelse för sig själv, 

närstående och andra, kännedom om sig själv och upplevelse av sammanhang. I förståelsen 

ligger kunskap anhörigvårdaren har om sig själv, närstående och andra. Det visade sig att 

denna kunskap växte fram hos anhörigvårdaren och ledde fram till en ökad förståelse och 

därmed medvetenhet om vad anhörigvårdaren behöver för att må bra utifrån sin egen 

utgångspunkt. Anhörigvårdaren uttrycker också att om närstående mår bra så mår 

anhörigvårdaren bra och tvärtom. 

Innebörden i kategorin Välbefinnande visade sig vara anhörigvårdarens vårdande av sig själv, 

utveckling och att hon känner sig hemma stadd. När anhörigvårdarens insikt och förståelse för 

sig själv och närstående växer fram använder hon parallellt avkopplingen, vårdandet av sig 

själv, naturen, engagemang samt kreativitet och trivsel som nycklar. Att känna glädje och 

tacksamhet dels själv men också tillsammans med närstående blir centralt värde för att må bra 

som anhörigvårdare. 

Innebörden i kategorin Mening och Hopp är för anhörigvården en uppfattning om betydelse 

och en uppfattning om förbättring. En uppfattning om betydelse ger en känsla av mening för 

anhörigvårdaren att uppgiften hon har är att vårda närstående och att det är ett ansvar hon tagit 

på sig. Uppfattning om förbättring innebär en känsla av hopp då anhörigvårdaren kan jämföra 

och se att hon hanterar situationen bättre efterhand. 

I kategorin Frihet beskrivs anhörigvårdarens vilja att vara självständig, dels själv men också 

tillsammans med närstående. I självständigheten ligger en vilja till oberoende gentemot 

närstående och att anhörigvårdaren inte böjer sig för vad närstående tycker när hon väl har 

bestämt sig för något. Självständigheten innebär också en vilja till oberoende tillsammans 

med närstående. 

I kategorin Strategi beskrivs hur anhörigvårdaren får hjälp att hantera vardagen genom att 

planera och förbereda. 
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Medvetenhet 

Insikt 

Att vårda en närstående i hemmet ställer stora krav på anhörigvårdaren att alltid finnas till 

hands. När anhörigvårdaren inser och blir medveten om att det inte bara handlar om den 

närståendes behov utan att även hon själv har egna behov har det föregåtts av en längre tid 

med brist på sömn och ökad trötthet. Anhörigvårdaren beskriver att hon kan känna att hon blir 

otrevlig och t.o.m. elaka mot närstående när hon känner att hon inte orkar med. Det kan vara 

någon i familjen som ser att anhörigvårdaren måste ha hjälp eller så inser hon det själv när det 

blir alltför besvärligt och svårt. Det kan även finnas utlösande faktorer till exempel att 

närstående tänder eld i hemmet. Försämrad hälsa hos anhörigvårdaren är också en orsak till att 

anhörigvårdaren själv uppfattar att hon måste få hjälp. 

 

”Ja man kan säga att de tre senaste åren…då sov jag inte en hel natt…den utlösande faktorn 
var…för man ser ju inte saker och ting på rätt sätt va…man har inte de rätta glasögonen på 
sig som man borde ha…han tände eld i vedkorgen innan jul…då insåg jag ju att det där…så 
kunde vi ju inte ha det” (3) 
 

Att inse att man tagit på sig en vårdarroll kan handla om att anhörigvårdaren känner att den 

närstående blivit som ett barn, att hon känner sig bunden och att det blir jobbigt och stressigt i 

vardagen med alla de bestyr som vårdandet innebär. Efter lång tid av vårdande kan 

anhörigvårdaren få en känsla av att hon inte är frisk eller att hon inte har hälsan p.g.a. av allt 

arbete. 

 

”Ja det är så att ens man inte blir ens man, ens man  blir ens barn…han blir ett barn till 
mig…och jag  har ju haft mina barn…mina barn har ju vuxit upp…de är ju vuxna…och nu 
plötsligt så är jag i rollen som vårdare till honom” (3) 
 

Då anhörigvårdaren inser att avlastning och hjälp behövs förstår hon att det inte går att klara 

vardagen på annat sätt. Hon inser att hon inte orkar ha närstående hemma varje dag om hon 

ska kunna bevara sin egen hälsa. Att lämna en närstående för avlastning till korttidsboendet 

kan innebära en saknad. Då anhörigvårdaren förstår att avlastningen är nödvändig och hon 

känner sig trygg i att lämna närstående på korttidsboendet är detta betydelsefullt för att orka 

vårda närstående på sikt. 
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”Jag kan inte pusta ut och säga åh vad skönt… men jag är trygg i att han har det bra där han 
är de här två veckorna…jag förstår att det inte går på annat sätt” (1) 
 

Att kunna acceptera att livet innebär olika faser gör att anhörigvårdaren kan blicka tillbaka på 

det som har varit bra och roligt i livet och använda dessa minnen som en källa till glädje. 

 

”Men det är klart vi hade ju haft den där stugan… alldeles vid sjön låg den ju… vi hade haft 
den i 46 år…vi sa det…jag sa det vi får ju tänka tillbaka vad roligt vi har haft de här 46 åren 
men nu är det slut och det är ju olika faser i livet…det är bara att acceptera” (4) 
 
 
Förståelse för sig själv, närstående och andra 

Att ha kunskap om egna och den närståendes behov innebär att anhörigvårdaren har förståelse 

för när hon måste ta det lugnt och låta det ta den tid som behövs för att hon själv och 

närstående ska må bra. Att ha kunskap om sina egna och närståendes behov innebär också att 

ha förståelse för att allt hade kunnat vara annorlunda men acceptera att det är som det är och 

försöka göra det bästa av situationen. 

 

”För morgonen är… liksom väldigt seg för oss båda två så här…innan vi kommer igång…så 
det går inte att ha bråttom på morgonen…absolut inte…utan ta allting lugnt…så allt som inte 
är alldeles nödvändigt…det får vara…och jag försöker att ge den tid som jag känner att…nu 
måste jag sätta mig hos X och prata” (1) 
 

När anhörigvårdaren tar ett steg i taget innebär det att hon skjuter undan den oro som finns för 

det som kan komma och istället inriktar sig på att ta en dag i sänder. 

 
”När han kommer hem då vet jag i princip vad som kommer att hända…det enda liksom som 
kan få mig lite orolig…det är om han blir sjukare…men då tänker jag nehej det tar vi inte 
nu…det får vi ta sen” (3) 
 

Att ha kunskap om närståendes behov innebär att anhörigvårdaren har förståelse för det som 

närstående behöver. Det hjälper anhörigvårdaren till en känsla av tillfredställelse och att själv 

må bra. Det kan handla om att uppmuntra närstående att göra saker själv eller att berätta för 

närstående för att denne ska förstå vad som sker. Det kan också innebära en förståelse för 

närståendes behov och uttryck när denne vistas på korttidsboendet. 
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”Det kan vara skönt för honom för du vet att…han beskriver ju att han arbetar där…han 
började prata med mig om att han …var på avdelningen…han har ju varit arbetsledare här i 
XXX…och han började prata om avdelningen på korttidsboendet och möten och såna här 
saker…det är ju bara påhitt alltså…men det är hans upplevelse att han är delaktig där vet 
du…han verkar ganska nöjd” (3) 
 
Anhörigvårdaren upplever att hon har nytta utav kunskap hon har sedan tidigare. Det kan 

handla om erfarenheter tidigare i livet till exempel vårderfarenhet men också om kunskap hon 

får genom själva vårdandet. Detta ger henne en känsla av förståelse för närstående, att veta 

vad det är som händer samt att hon känner förtrogenhet med det hon gör i vårdandet. 

 
”Nu kommer spasmen säger han…det blir precis stelt och benet står rakt ut…när han ska ta i 
…det är ju sånt nu som man vet att det funkar så…men det visste man ju inte i början” (2) 
 

När anhörigvårdaren får kunskap om hur andra anhörigvårdare har det ökar förståelsen. Hon 

får möjlighet att jämföra sig med andra i liknande situationer, ta in erfarenheter hon kan ha 

nytta av och hon får också förståelse för att det finns människor som kan ha en liknande 

situation som hon själv har. 

 

”Mmmm…nu var vi ju på en sån här anhörigträff…det var väldigt bra egentligen…då fick 
man ju höra hur dom andra hade det och hur dom hade löst sina problem…det var nyttigt” 
(2) 
 
 

Kännedom om sig själv 

Att anhörigvårdaren har en kunskap om sina egna behov och vad som gör att hon själv mår 

bra har stor betydelse för hennes hälsa. Det handlar om att anhörigvårdaren vet när hon 

behöver vila och koppla av men också att anhörigvårdaren genomför det som hon vet att hon 

behöver. I en del fall är det så att anhörigvårdaren praktiskt måste lösa problemet att kunna 

lämna sin närstående för att kunna genomföra det som är viktigt för henne. I andra fall handlar 

det om att anhörigvårdaren ska ha styrka och kraft att stå emot sina egna eller närståendes 

känslor för att kunna genomföra det som hon vet att hon behöver för att må bra. 

Anhörigvårdaren behöver vara känslomässigt stark för att kunna fatta de beslut som hon vet 

hon behöver fatta t. ex att lämna närstående på korttidsboende. 

Anhörigvårdaren beskriver också sin kristna tro som en styrka och en väg till att må bra. 
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 ”Jag är ganska stark när det gäller det… även om han.. sen kan jag väl tycka som nu när jag 
skulle åka till X så grät han nästan och då tyckte jag synd om honom…ja jag åkte i alla fall” 
(4) 
 

Upplevelse av sammanhang 

En påverkan inom familjesystemet innebär att anhörigvårdaren har en upplevelse av ett 

sammanhang. Upplevelsen innebär för anhörigvårdaren att om den närstående och familjen 

mår bra så får anhörigvårdaren ökad kraft, ökad ork samt bättre humör. Detta innebär att 

anhörigvårdaren får en ökad möjlighet att må bra. Upplevelsen innebär också att den 

närstående mår bra när anhörigvårdaren får ökad styrka och kraft. En anhörigvårdare 

beskriver också att hennes goda hälsa är förutsättningen för att närstående ska kunna vara 

kvar i hemmet och vårdas där. 

 

”och då försöker jag nu…har jag börjat med att göra…jag går på gymnastiken tre gånger i 
veckan…på morgonen vid kl. 9 och då har jag utvecklat ett system och en viss tillpassning på 
honom…och då känner jag att jag får mer styrka och kraft och det blir bättre för honom 
också” (3) 
 
Upplevelsen av sammanhang innebär också att anhörigvårdaren inser vad som hon anser är 

väsentligt i livet. Anhörigvårdaren beskriver att rikedomen är att må bra i själen och att den 

rikedomen inte kostar något och att alla som vill kan uppnå det.  

 

”Det kostar ingenting…det är gratis…det som är mest värdefullt det är faktiskt gratis…och 
det tillhör oss alla om vi vill” (1) 
 
 

Välbefinnande 

Vårdande av sig själv 

Att kunna koppla av är betydelsefullt för anhörigvårdarens möjlighet att må bra. 

Anhörigvårdaren beskriver att det är svårt att koppla av i början av närståendes sjukdom men 

efterhand är avkoppling någonting hon lär sig eftersom det är så betydelsefullt. Under den 

tiden som anhörigvårdaren kopplar av gör hon andra saker än att vårda och sköta det praktiska 

exempelvis har gymnastik, umgås med barnbarnen, lyssnar på opera, stickar eller läser m.m. 
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”Därför är dom här fredagarna så väldigt viktiga…att få göra vattengymnastik och få göra 
bara…alltså koppla bort precis allting…jaha det har jag lärt mig…det kunde jag inte först 
men nu kan jag det” (2) 
 

Att ta hand om sig själv är betydelsefullt för att må bra. Det kan handla om att musiken utgör 

en tillgång för anhörigvårdaren eller att varandet i tystnad sätter igång vårdande processer. 

Anhörigvårdare beskriver att hon ofta planerar för att göra roliga saker och det ger henne en 

positiv känsla. Att ta hand om sig själv kan även innebära att få egen tid, vara ute och gå, 

utöva aktiviteter som man trivs med eller att vara noga med att man äter nyttigt. 

 

”Jag planerar den här orkidé vandringen med kompisar och planerar eventuellt att resa…och 
vad jag ska göra…i sommar ska jag vara borta hos mina barn…i X…och jag ska göra  det 
och det…och det gör ju att jag känner en positiv känsla” (3) 
 

Att ha kunna njuta av naturen är ett av sätten anhörigvårdaren har till hjälp att må bra. Det 

handlar om anhörigvårdarens kärlek till landskapet och att kunna njuta av fågelsången. 

 

”Och nu den här årstiden är det…och jag önskar alla människor att dom kunde gå ut och 
lyssna på fågelsången…för i år tycker jag den har varit så enorm” (1) 
 

Betydelsefullt för att må bra är att anhörigvårdaren beskriver att hon känner glädje, 

tacksamhet och att hon känner sig stärkt. Innebörden i detta är att hon känner sig tacksam för 

livet som närstående och hon haft tillsammans. Det handlar också om att tycka om människor 

och att få göra saker som anhörigvårdaren tycker är roligt, dels för sig själv men också 

tillsammans med närstående. Exempel på detta är att läsa, dansa och studera. Anhörigvårdaren 

beskriver också vikten av att få sova för att må bra men också att det är betydelsefullt med en 

stark fysik som också stärker själen. 

 

”Men jag är glad att jag kan det jag kan…och jag får ju mycket mail från XXX och lite…och 
lite bekanta vi mailar till varandra det är roligt…jag försöker ta vara på allt som är roligt” 
(5)  
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Utveckling 

Anhörigvårdaren beskriver att ett engagemang är viktigt och detta leder till en utveckling som 

stödjer processen att må bra. Det innebär att anhörigvårdaren har arbete som gör att man 

måste vara klar och skärpt i huvudet och som innehåller en stimulans för anhörigvårdaren. Det 

innebär också föreningsliv och uppdrag som anhörigvårdaren upplever håller henne igång och 

aktiverar henne. Dessutom beskriver anhörigvårdaren också att hon har en önskan att försöka 

få andra att engagera sig. 

 

”Ja och så måste jag vara klar i huvudet… och man måste beställa rätt saker…och man 
måste ju se till att det blir rätt…och man måste ju vara skärpt…det tycker jag är roligt att 
hålla på med” (5) 
 

Att se nya möjligheter innebär också en utveckling för anhörigvårdaren. Detta innebär att 

kunna lära sig nya saker som äldre människa och få glädje och stimulans av det. Detta trots att 

familjen ibland uppfattar att anhörigvårdaren är för gammal för det. Det innebär också att se 

en möjlighet att kunna lämna närstående genom att betala för den hjälpen men också att 

anhörigvårdaren försöker få med närstående ut på stimulerande sociala aktiviteter. 

 

”Jag försöker få med honom och jag tror jag kan lura med honom nu…jag vet inte …för 
pensionärerna har ju mycket trevliga grejer nu framöver” (4) 
 
 
Känna sig hemmastadd 

Innebörden i att känna sig hemmastadd är att anhörigvårdaren använder sin kreativitet men 

också har en trivsam tillvaro. Anhörigvårdaren beskriver att hon känner glädje när hon får 

tillverka t.ex. baka och sticka och att hon mår bra när hon får göra saker hon tycker är roligt 

såsom trädgårdsskötsel. Anhörigvårdaren beskriver också att hon vill ha fint runt omkring sig 

och att hon känner en tillfredställelse i att alltid ha kaffebröd att bjuda på. En annan viktig 

faktor för anhörigvårdarens trivsel är att det är viktigt att känna att omgivningen inte bryr sig 

om hon inte skulle hinna med och att hon istället kan njuta tillsammans med närstående. 

Anhörigvårdaren beskriver att hon känner glädje då hon känner sig frisk, har mat hemma och 

solen skiner. 
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”Men annars så tycker jag att jag mår så himla bra att vi flyttade hit…för att dels så kan man 
ju bara gå ut…och man har fullt upp att göra med grejer som jag tycker om att göra och 
hinner jag inte med så behöver jag…så behöver jag inte tänka så här…att här ser ju alla att 
jag inte har hunnit med och rensat och rengjort…här är ju ingen som bryr sig” (2) 
 
 

Mening och hopp 

Uppfattning om betydelse 

Anhörigvårdaren beskriver att det är viktigt att känna att det är en uppgift av betydelse hon 

har. Det innebär för henne att det är ett ansvar hon åtagit sig. Anhörigvårdaren menar att det 

inte skulle gå att vårda om man upplever det som ett besvär. 

 

”Ja dels att jag har en uppgift jag vill göra och sköta X…jag vill inte att han ska vara inne på 
ett hem…för då tycker jag att han blir ett vårdpaket” (2) 
 
 

Uppfattning om förbättring 

Anhörigvårdarens möjlighet att kunna jämföra och se att det över tid fungerar bättre i hemmet 

med den närståendes handikapp eller funktionshinder gör att hon får referenspunkter som 

innehåller en känsla av hopp. Anhörigvårdaren kan jämföra och se att hon hanterar situationer 

bättre än tidigare. Detta beror på att den närstående har fått hjälp på olika sätt, att 

anhörigvårdaren känner att hon orkar bättre eller att anhörigvårdaren sover bättre.  

 

”Men det är ju så allrahelst i början…då var det ju tufft ibland… väldigt tufft…att jag tyckte 
att jag inte orkade med…helt enkelt…för då fick man ju inte sova på natten heller…det får jag 
göra nu” (2) 
 

 

Frihet 

Självständighet 

Anhörigvårdaren uttrycker att oberoende är betydelsefullt för att kunna må bra. Detta kan 

innebära att anhörigvårdaren inte böjer sig för vad närstående tycker när hon väl har bestämt 

sig för något. Det kan också innebära att anhörigvårdaren bestämt sig för att hon inte behöver 

stödet från en grupp som till exempel anhörigstödet, då hennes känsla är att hon är trött på 

vården efter ett långt arbetsliv där. 
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Anhörigvårdaren har kunskap om att hon behöver vissa saker för att må bra. Det är då viktigt 

att hon inte bryr sig om de negativa föreställningar hon har om vad hon tror att andra 

människor tänker om till exempel att anlita hemtjänst eller att spela golf. Betydelsefullt för 

anhörigvårdarens hälsa är också att hon gör det hon är intresserad av även om närstående 

ibland motsätter sig detta. 

Anhörigvårdaren uttrycker också att det är viktigt att kunna gå ut och gå när hon behöver. 

 

”Ja jag skulle inte klara mig utan föreningslivet…sitta här hemma!!!...det är tillräckligt 
mycket som jag sitter hemma ändå…men han gnäller för jag är ute och ränner som han säger 
men det bryr jag mig inte om … ” (4) 
 
 

Självständighet tillsammans med närstående 

Anhörigvårdaren beskriver att det är viktigt att kunna bestämma själv tillsammans med 

närstående men även att kunna göra saker självständigt tillsammans med närstående. Det kan 

innebära att kunna bestämma själv hur man vill ha det men det kan också handla om att kunna 

resa tillsammans. 

 

”Vi har försökt att lösa det på vårt sätt…men jag känner…det känns inte bra…jag kanske är 
dum som inte…som många säger det är jättebra…mmm…inte riktigt som vi vill ha det…vi vill 
liksom kanske bestämma mer själva…att det här är vårt liv” (1) 
 
 

Strategi 

Hantera vardagen 

Strategi handlar om att anhörigvårdaren ska kunna hantera sin vardag. Anhörigvårdaren 

beskriver att hon planerat en daglig rutin för närstående och även för sig själv. Denna dagliga 

rutin gör också att hon får möjlighet att göra det som är viktigt för att hon ska må bra, 

exempelvis gå och träna. Anhörigvårdaren vet att hon bara har sig själv att lita på och planen 

innebär ett stöd för henne att hantera vardagen. Anhörigvårdaren beskriver också att 

förberedelse i vardagen är viktigt. 

 

”Jag har plan på det…det är som jag sa…vi börjar med hygienen…sen får han titta på 
morgonTV…sen får han promenera lite…eller sitta vid radion…han har inrutat alltihop 
precis” (3) 
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Yttre nycklar till stärkt hälsa 

Det andra undertemat som visar sig i resultatet är Yttre nycklar till stärkt hälsa. För 

anhörigvårdaren innebär dessa yttre nycklar Relationen mellan anhörigvårdaren och 

närstående samt det Sociala nätverket runt anhörigvårdaren och närstående. 

Innebörden i kategorin Relation är trygghet, kärlek, gemenskap och kommunikation. Att 

anhörigvårdaren känner att hon kan lämna närstående för att göra andra saker samt att 

anhörigvårdaren och närstående har en gemensam grund, gemensamma minnen och roligt och 

glädjefyllt tillsammans visar sig vara en viktig komponent för att må bra som anhörigvårdare. 

Att närstående accepterar att hjälp från kommunen och familjen behövs är också 

betydelsefullt. 

Innebörden i kategorin Socialt nätverk är att anhörigvårdaren har familj, vänner och andra 

som stöd samt att anhörigvårdaren har kommunen som stöd. Detta stöd är en viktig 

grundpelare för att anhörigvårdaren ska må bra och orka med det krävande arbetet 

anhörigvården innebär. Anhörigvårdaren behöver också familj, vänner och bekanta att umgås 

med. 

 

 

Relation 

Trygghet 

För anhörigvårdaren är det viktigt att kunna lämna närstående, antingen för att kunna uträtta 

något praktiskt eller göra egna aktiviteter. Anhörigvårdaren beskriver vikten av möjligheten 

att kunna lämna närstående utan att någon annan person är där och hjälper till. Det handlar om 

att anhörigvårdaren kan lita på att närstående är kvar när hon kommer tillbaka och att hon är 

trygg i att ingenting har hänt.  

 

”Jag kan lämna X…han är redig i huvudet…men jag kan inte lita på att han låser och jag kan 
inte lita på att han stänger kranarna när han duschat…så det kan jag alltid lita på honom och 
går jag ut så försöker jag vara hemma tills han går och duschar ”(5) 
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Kärlek 

Anhörigvårdaren beskriver kärleken i relationen som en grund till att må bra i anhörigvården. 

De handlar om att ha en gemensam grund och att ge varandra utrymme i förhållandet utan 

avundsjuka och svartsjuka. Anhörigvårdaren uttrycker också att närståendes sjukdom inte 

försämrat relationen utan snarare givit ett starkare förhållande. 

 

”Ja det är naturligtvis fundamentet som vi har…vad vi känner för varandra och så…han ger 
mig så mycket kärlek…så att det är…jag kan inte tänka mig att det kan vara bättre” (1) 
 

Anhörigvårdaren uttrycker också en glädje i att vilja ge och kunna glädja närstående, vilket 

ger henne en känsla av att själv må bra. 

 

”Jag har läst nu för X dom här Vilhelm Mobergs Ut och-Invandrarna…Utvandrarserien…det 
är ju fyra böcker…vi håller på med…Det sista Brevet till Sverige nu…det är ju hans stora 
glädje när jag läser” (1) 
 
 
Gemenskap 

Anhörigvårdaren uttrycker att en känsla av samhörighet med närstående gör att hon mår bra. 

Det handlar om att anhörigvårdaren och närstående har en gemenskap och gemensamma 

minnen samt att anhörigvårdaren känner tacksamhet över relationen. Detta gör det lättare för 

henne att stödja och hjälpa närstående. 

 

”Och då kan han säga…om du visste vad det är skönt när du berättar saker för mig…då 
väcks det upp en massa grejer hos honom…kommer du ihåg det och det…den 
pingstaftonen…när vi gick i skogen däruppe i X  med våra vänner och skogsstjärnan 
blommade och göken gol…ja sa jag…det var helt underbart” (1) 
 

 

Kommunikation 

Att närstående accepterar att få den hjälp utifrån som behövs dvs. från familj, vänner, och från 

kommunen är en viktig del för att anhörigvårdaren ska må bra. Anhörigvårdaren beskriver att 

närstående måste förstå att hjälp är nödvändigt men anhörigvårdaren uttrycker också att 

närstående ibland redan insett att hjälp behövs. 
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”Han var på avlastning och skulle vara där en vecka varje månad men han ville inte det…han 
ville inte…nehe då får du ju acceptera sa jag att om jag vill åka någonstans så får ju 
hemtjänsten gå in …jaa det accepterade han” (4) 
 

Att anhörigvårdaren uppfattar att kommunikationen mellan henne och närstående fungerar är 

en viktig del för hennes känsla att må bra.  Det handlar om att närstående hjälper till med det 

han kan, att närstående lyssnar och att man kan umgås och ha givande samtal med varandra. 

Samtalen handlar om gemensamma intressen, minnen och familjen. 

 

”På kvällarna när vi har ätit middag så kan vi sitta och komma på någonting som vi börjar 
samtala om…och då kan vi sitta 1,5 timme vid bordet utan att duka av eller någonting” (1) 
 

Anhörigvårdaren beskriver att hon är budbärare för vad som händer i världen till den 

närstående. Hon beskriver också att den fysiska beröringen mellan henne och närstående är 

betydelsefull.  

 

”Och jag berättar för honom vad som händer i världen… påminner honom för han har varit 
väldigt insatt i det mesta…och jag berättar mycket…det är ju jag som måste vara budbärare 
utifrån…samhälle och omgivning…vad som har hänt och så” (1)) 
 
 

Socialt nätverk 

Familj, vänner och andra som stöd 

Anhörigvårdaren umgås mycket med sin familj. Dels handlar det om att man umgås med 

barnbarn och familj i vardagen men också att anhörigvårdaren och närstående reser iväg för 

att träffa familj. Anhörigvårdare uttrycker att det är skönt att ha familjen nära. 

 

”Och sen har jag ju barnen…alla barnen har jag här tre stycken…de har jag runt omkring 
mig barnbarn och två barnbarnsbarn…det hjälper ju till” (5) 
 
För anhörigvårdaren är det betydelsefullt att få hjälp och stöd av familjen. Det handlar om att 

anhörigvårdaren får hjälp med det praktiska såsom att handla. Det handlar också om att få 

stöd i anhörigvården dels i hemmet men också när anhörigvårdaren och närstående är 

bortresta till familjen. Anhörigvårdaren beskriver att hon ringer mycket till familjen för att få 

stöd. Familjen ger också känslomässigt stöd genom att stötta anhörigvårdaren i att hon 

behöver egen aktivitet samt stöd när familjen ser att anhörigvårdaren inte mår bra. 
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Anhörigvårdaren beskriver också att hon har stöd i sin gamla mamma som förebild. Hon och 

närstående skulle inte kunna bo kvar om inte familjen fanns runtomkring. 

 

”Jaha det är klart när jag åkte iväg nu till Y och han var så ledsen så hade jag väl lite dåligt 
samvete…men det gick snart över…och ungarna stöttar mig ju också” (4) 
 

Att ha vänner som stöd är viktigt för att anhörigvårdaren ska må bra. Det handlar om att 

anhörigvårdaren vill att vänner ska komma och hälsa på i hemmet men också att hon ska 

kunna gå ut tillsammans med vänner. Anhörigvårdaren beskriver att hon uppfattar att hon fick 

veta vem som var hennes vänner när närstående blev sjuk. Anhörigvårdaren menar också att 

vänner försvinner när man blir äldre men att de man har är viktiga för att man inte ska känna 

sig ensam. Anhörigvårdaren uttrycker också att vänner är viktiga för att få information och 

hjälp. 

 

”När man är så här gammal försvinner de undan för undan väninnorna…men jag har ju 
några stycken kvar… sen har jag en…vi går alltid ut två gånger i veckan”  (5) 
 

Att kunna gå ut och umgås med vänner och bekanta dels själv men också tillsammans med 

närstående beskriver anhörigvårdaren som centralt värde för att må bra. Det handlar om att 

möta gamla vänner och bekanta men också att möta nya människor. 

 

”och sen går vi ut och går mycket…med elrullstolen…och då går vi och hälsar på folk…man 
gör ju det här…och sen sätter man sig på soffan däruppe… och sen kommer P upp” (2) 
 
Anhörigvårdaren behöver få hjälp med praktiska saker och ofta är det familj och kommun 

som står för det. Men anhörigvårdaren beskriver också ett socialt nätverk i övrigt där hon 

känner att hon kan få praktiskt stöd och även hjälp med anhörigvården. Det handlar om att 

människor och ofta grannar ser att hjälp behövs och då ställer upp och hjälper till. I en del fall 

betalar anhörigvårdaren för att få hjälp. 

 

”Det är en dam här i huset…hon är 80 år nu och hon säger att hon går upp och tittar till 
honom…ja men jag säger att det behöver du inte…jo men det gör jag…när du går på 
gymnastiken och lyssnar och ser hur det är” (3) 
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Kommun som stöd 

Att få de stödinsatser som behövs för att kunna vårda närstående i hemmet är viktigt för att 

anhörigvårdaren ska orka med och må bra. Anhörigvårdaren är ofta själv medveten om vilket 

stöd hon och närstående behöver men hon behöver också få information om vilket stöd som 

finns. Från kommunens sida handlar det bland annat om hjälpmedel, bostadsanpassning, 

korttidsboende, hemtjänst, utbildning, färdtjänst samt att få stöd och hjälp från 

biståndshandläggare, arbetsterapeut, distriktssköterska, sjukgymnast m.m. För 

anhörigvårdaren handlar det om att hon får hjälp och stöd i det hon och närstående behöver, 

att hon ser att det fungerar samt möjlighet att ” ladda batterierna”. 

 

”Men det är ett alternativ nu att hyra sommarstuga…jag tror det…jag ska prata med 
biståndshandläggaren…hon är ganska bra och bra att ha och göra med…om jag finge hjälp 
på morgonen med två…för de måste nästan vara två… och likadant på kvällen…så tror jag 
att jag kan klara mig sen” (4) 
 

För anhörigvårdaren är hemtjänsten en viktig del i möjligheten att kunna vårda i hemmet och 

att samtidigt må bra. Det handlar om att få stöd i vården och omsorgen av närstående i 

hemmet samtidigt när anhörigvårdaren är i hemmet men också när anhörigvårdaren lämnar 

hemmet. Personalen i hemtjänsten utgör också ett känslomässigt stöd för anhörigvårdaren och 

det gör att hon inte känner sig ensam. Anhörigvårdaren uppskattar också personalens 

flexibilitet och rörlighet i den hjälp hon och den närstående får. 

Att anhörigvårdaren får avlösning uppfattar hon som något mycket viktigt för att kunna må 

bra. Avlösning innebär att hemtjänstpersonal kommer in och tar hand om den närstående. 

Anhörigvårdaren kan då lämna hemmet och göra egna aktiviteter. 

 

”Jag har hela tiden kontakt med hemtjänst...så jag är ju aldrig ensam på det viset…tycker jag 
i alla fall att det är så” (2) 
 

Anhörigstöd är en funktion som ger känslomässigt och socialt stöd direkt riktat till 

anhörigvårdaren. Dit kan anhörigvårdaren ringa om hon känner att hon behöver samtalsstöd. 

Anhörigstödet ordnar med anhörigträffar, aktiviteter och fester för anhörigvårdaren och 

närstående. 

 

”Jag passar ju på att vara ute så mycket jag kan…vi har de här anhörigträffarna…dom går 
jag ju alltid på…det tycker jag är trevligt” (5) 
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METODDISKUSSION 

För att uppnå studiens syfte valdes en kvalitativ metod som innebar en semistrukturerad 

intervju med hjälp av intervjuguide som datainsamlingsmetod. Materialet analyserades sedan 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2010) samt 

Graneheim och Lundman (2004). En text innehåller alltid en mångfald av mening och till en 

viss grad sker alltid en tolkning vid närmandet av en text (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Min egen förförståelse har naturligtvis haft betydelse för hur intervjumaterialet är tolkat i 

studien. Jag är sedan 6 år utbildad distriktssköterska och arbetar i kommunens hemsjukvård. 

Jag är relativt förtrogen med den kontext som anhörigvårdaren lever i tillsammans med 

närstående och övrig familj. Det är oklart hur resultatet är påverkat på grund av min 

förförståelse, men troligt är att det finns både fördelar och nackdelar. Det krävs kunskap för 

att kunna tolka enligt Hartman (1998). Förförståelsen är den kunskap d.v.s. tankar, intryck 

och känslor som forskaren har och ska ses som en tillgång för att tolka och få förståelse för 

det som studeras. Forskaren ställer helheten i relation till delarna och pendlar mellan del och 

helhet för att kunna nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt (Patel & Davidsson, 

1994). Att jag är insatt i ämnesområdet innebär att det sker ett samspel mellan informant och 

intervjuare. Att kunna lyssna, se, känna och förstå vad informanten uttrycker är betydelsefullt 

för intervjuernas innehåll och kvalité. Samtidigt innebär förförståelsen en utmaning för 

intervjuaren att vara öppen och inte påverka informanten med förförståelsen och egna 

föreställningar. Öppenheten för informantens perspektiv och livsvärld behöver betonas 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2008; Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Trovärdighet handlar om forskningens fokus och hänvisar till med vilken sanning data och 

analysprocess representerar avsett fokus (Graneheim & Lundman, 2004). Studiens syfte var 

att belysa vad det innebär att må bra och att stärka hälsan som anhörigvårdare. Om deltagare 

väljs till studien med varierande erfarenheter ökar möjligheten att sprida ljus över 

forskningsfrågan (Graneheim & Lundman, (2004). I den aktuella studien varierar 

anhörigvårdarnas upplevelse av att ha vårdat mellan 2-17 år och de närstående har också olika 

sjukdomsbilder och funktionshinder. Detta ger skiftande erfarenheter hos anhörigvårdarna och 

leder till olika variationer på vad anhörigvård innebär, vilket stärker trovärdigheten. 

I studiens urval fanns enbart kvinnliga anhörigvårdare tillgängliga vilket gjorde att det var 

kvinnliga anhörigvårdares uppfattningar om hälsa som framkom i resultatet. Variationen av 



32 

 

erfarenhet hade ökat om även manliga anhörigvårdare deltagit i studien. Enligt Sand (2007) 

har manliga anhörigvårdare till en del andra sätt att tänka och känna då det gäller anhörigvård. 

Andra perspektiv på att vårda en närstående hade visat sig om även manliga informanter 

deltagit. 

 

De fem intervjuerna som ingår i studien är relativt omfångsrika (mellan 60 till 100 minuter). 

Jag ville genom intervjuerna få fram dels en bred men också djuplodad information för att få 

förståelse för vad anhörigvård innebär. Detta har jag gjort genom att bygga upp tillit och 

samförstånd mellan mig själv och informanten under intervjun. Detta ökar möjligheten att få 

rik och korrekt information. Jag har låtit intervjuerna ta tid och ställt klargörande och 

förtydligande frågor för att minska risken för missuppfattningar och missförstånd. Jag har 

också försökt att nå informantens egen upplevelse genom att lyssna till känslobudskapet i det 

som sägs samt det som inte sägs. Min strävan har varit att ha fokus på det karaktäristiska i det 

fenomen som studeras. Detta kallas förlängt och envist engagemang, vilket stärker resultatets 

trovärdighet (Polit och Beck, 2004). Polit och Beck (2004) poängterar att om förlängt 

engagemang tillhandahåller omfång så ger envist engagemang djup. 

När intervjuerna gjordes hade jag ytterligare två frågeställningar i den senare delen av 

intervjuguiden. Frågeställningarna handlade om hur anhörigvårdaren uppfattade att hon kunde 

må bättre och hur hon uppfattade att personalen kunde stärka hennes hälsa. Resultatet som 

gällde dessa frågeställningar plockades i ett senare skede bort från resultatet då den 

ursprungliga resultatmängden blev mycket stor. Vid diskussioner på resultatseminarium 

framkom att den stora mängden resultat blev svår att hantera inom den ram som en 

magisteruppsats innebär. Detta var något som jag själv tydligt uppfattat och därför valde jag 

efter att ha beskrivit situationen för min handledare att plocka bort den del av resultatet som 

gällde ovanstående frågeställningar. Resultatets innehåll i nuvarande form blev den större 

delen av de ursprungliga meningsenheterna. Meningsenheterna utgör svaret på 

frågeställningen vad det innebär att må bra som anhörigvårdare.  

 

När jag avlyssnade intervjuerna hörde jag ofta informanterna berätta fritt om vad det innebär 

att må bra som anhörigvårdare. Detta gav uttömmande svar. Men vid några tillfällen under 

intervjuerna kunde jag höra mig själv ställa ledande följdfrågor när jag uppfattade att jag inte 

fick tillräckligt uttömmande svar. Detta kunde riskera att vinkla mot en viss typ av svar från 

informantens sida, vilket kan ha påverkat studiens trovärdighet negativt. Kvale (1997) 
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beskriver att forskaren i första hand lär sig att intervjua genom att intervjua och att det är 

genom egen erfarenhet inlärningen sker (Kvale, 1997). Kunskapen forskaren har att kunna 

genomföra bra intervjuer ökar naturligtvis på ju mer kunskap och erfarenhet forskaren får av 

att intervjua och detta var något som blev tydliggjort för mig efterhand som intervjuerna ägde 

rum. 

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2010) beskriver att ett resultat anses giltigt om det lyfter 

fram det karaktäristiska som är representativt eller typiskt för det som är avsett att beskrivas. 

För att kunna bekräfta resultatets giltighet är det brukligt med validering med hjälp av 

experter. Valideringen innebär att personer som är förtrogna med det aktuella ämnet bedömer 

resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). I den aktuella studien har forskarkollegor läst delar 

av resultatet i tabellform och också i sammanställd form. Jag har fått förslag på hur analysen 

kan se ut och flera meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier 

samt kategorier har diskuterats. Dessa genomgångar tillsammans med forskarkollegor har 

stärkt och förtydligat mitt arbete med studien. Det hade emellertid varit intressant att göra 

analysprocessen tillsammans med en medförfattare. Troligt är att resultatet åtminstone till en 

del sett annorlunda ut, eftersom möjligheten hade funnits att diskutera kategorier och koder på 

ett mer genomgripande sätt utifrån två personers utgångspunkter.  

Graneheim och Lundman (2004) poängterar att det finns många olika åsikter om betydelsen 

av validering. De beskriver att eftersom subjektiva tolkningar alltid påverkar upplevelsen av 

verkligheten så behöver bristfällig överenstämmelse i bedömningar olika forskare emellan 

inte betyda att resultatet inte är giltigt. Graneheim och Lundman (2004) menar ändå att det är 

betydelsefullt att en granskning av andra forskare ändå sker för att stärka trovärdigheten.  

 

Efter min första genomgång av materialet visade det sig att meningsenheterna var för långa 

och i en del fall innehöll flera betydelser. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

trovärdigheten ökar om man lyckas välja den mest relevanta meningsenheten. Meningsenheter 

som är för långa blir svåra att hantera då de kan innehålla flera meningar. För små 

meningsenheter däremot kan resultera i fragmentering. I båda fallen finns det risk att man 

förlorar mening i texten under den kondensering och abstraktionsprocess som sker 

(Graneheim & Lundman, 2004). Jag gjorde en ny genomgång av materialet och kortade då 

ned meningsenheterna mer tydligt efter den mening som de bar. Kondenseringen och 
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abstraktionen blev då lättare att göra eftersom andemeningen i den kondenserade 

meningsenheten tydliggjordes. 

Graneheim & Lundman (2004) anser att det är betydelsefullt att illustrera hur kondenseringar 

och abstraktioner är gjorda för att trovärdigheten ska kunna bedömas. Det finns därför 

exempel på meningsenheter, kondensering, kod, underkategori och kategori under uppsatsens 

analysavsnitt. 

 

Resultatet i den aktuella studien presenterades med citat från intervjuerna för att ytterligare 

stärka trovärdigheten. Graneheim och Lundman (2004) menar att trovärdighet är en fråga om 

hur man bedömer likheter inom och skillnader mellan kategorier. Ett sätt att närma sig detta är 

att visa representativa citat från den transkriberade texten (Graneheim & Lundman, 2004). Jag 

har valt att ha ganska många citat med i resultatet och min utgångspunkt har varit att välja de 

citat som bäst representerar resultatet. 

I studien har författarens analysprocess också beskrivits noggrant. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2010) innebär tillförlitlighet att forskaren bestyrker sina ståndpunkter 

under hela forskningsprocessen. Författaren har själv reflekterat över varje steg i analysarbetet 

och funderat över olika tolkningsmöjligheter och abstraktionsnivåer. Detta har gjort att koder 

och kategorier blivit mer tydliga. 

 

Trovärdighet handlar också om hur användbart resultatet är och till vilken grad det kan 

överföras till andra grupper. Graneheim och Lundman (2004) menar att överförbarhet 

underlättas om en klar och tydlig beskrivning av kontext, beskrivning av urval och 

bakgrundsinformation samt beskrivning av datainsamling och analysprocess ges. En rik och 

kraftfull presentation av resultatet samt lämpliga citat ökar också möjligheten till 

överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Jag har i studien beskrivit kontext, 

datainsamling, urval samt analys tydligt för att uppnå möjligheten att kunna överföra 

resultatet till andra anhörigvårdare i hemsjukvård. Möjligheten till överförbarhet är dock svår 

att bedöma eftersom det var en liten studie med endast fem informanter. Intervjuerna 

bedömdes emellertid innehållsrika och till stor del stämde resultatet med tidigare forskning 

vilket stärker möjligheten till överförbarhet. Graneheim & Lundman (2004) poängterar att 

möjlighet till överförbarhet är upp till läsaren att bedöma. 
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Studiens konfidentialitet tog författaren upp noggrant med informanterna, dels muntligt men 

också skriftligt i informationsbrevet som genomlästes tillsammans med informanten vid 

intervjutillfället. Eftersom jag själv arbetar som distriktssköterska i kommunen och 

informanterna hade kännedom om detta funderade jag över om detta påverkade informantens 

svar på frågorna. Ingen av familjerna hade emellertid kommit i kontakt med mig tidigare. Det 

kan dock vara så att informanternas svar hade sett annorlunda ut om intervjuaren kommit 

utifrån och inte tillhört hemsjukvårdens organisation. Detta var emellertid inget som för mig 

var urskiljbart i datamaterialet. 

 

RESULTATDISKUSSION 

Studiens syfte var att belysa vad det innebär att må bra och att stärka hälsan som 

anhörigvårdare. Resultatet som framkom hade det övergripande temat Anhörigvårdarens 

process mot helhet och hälsa. Under analysprocessens gång uppdagades mer och mer att det 

som anhörigvårdarna berättade om i intervjuerna ingick i en process som innebar ett arbete för 

att må bra och att stärka sin egen hälsa. Innehållet i de inre och yttre nycklarna var det som 

anhörigvårdaren uppfattade vara en hjälp för henne att må bra som möjligt utifrån den 

situation hon befann sig i.  

Resultatet handlar bland annat om hur anhörigvårdaren har kunskap och efterhand som 

anhörigvården pågår också får kunskap och ökad förståelse för sig själv, för närstående samt 

för andra anhöriga som vårdar närstående. 

För anhörigvårdarna i studien varierade tidslängden där informanterna uppfattade att de vårdat 

från två år och upp till sjutton år. Detta innebar att de befann sig på olika nivåer i processen i 

strävan mot ökad helhet och hälsa. För tre av informanterna visade det sig att de ganska 

nyligen hade fått insikt om att avlastning och hjälp behövdes. Av dessa tre hade två av 

anhörigvårdarna nyligen påbörjat avlastning med hjälp av växelvård på korttidsboende medan 

en tredje anhörigvårdare hade stöd av hemtjänst samt avlösning med hjälp av hemtjänst sedan 

en tid tillbaka. För de två anhörigvårdare som vårdat under en längre tid visade det sig att de 

hade mer förståelse för sig själva när det gällde vad de själva behövde för att må bra. För dem 

innebar det ändå en fortsatt strävan att motivera sig själv och närstående samt omgivning i vad 

de behövde. Dessa två vårdade sina närstående i det egna hemmet med hjälp av hemtjänst och 

avlösning. 
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Studiens resultat visar att anhörigvårdaren under processens gång kan känna sig bunden och 

uppleva stress när hon blir medveten om och inser att hon tagit på sig en vårdarroll. Det visar 

också att hon kan uppleva glädje när hon ser att hon kan få förståelse för sina egna behov och 

hantera situationen tillsammans med den närstående. Detta resultat stöds av det Sand (2007) 

beskriver. Hon menar att det finns två sidor som kännetecknar anhörigvårdarens möda. Dels 

utmärks arbetet av en tydlig och ofta betungande bundenhet, dels finns det också en uppenbar 

glädje och tillfredsställelse att kunna ge hjälpen till närstående (Sand, 2007). För många 

anhöriga är det en självklarhet att ta hand om en sjuk familjemedlem och att vård - och 

omsorg räknar med att familjen ska ta ett stort ansvar. Många anhöriga hjälper, stödjer och tar 

på sig en större vårdarroll än vad de på sikt orkar med eftersom det kan vara tungt och 

tidskrävande både fysiskt och psykiskt att vårda en närstående (Wallström, 2010). Det är en 

process att gå från att ”bara” vara anhörig till att bli anhörigvårdare. När man själv identifierar 

sig som anhörigvårdare, har man definierat in sig i den grupp som samhället behöver stödja 

(Johansson, 2007). Författaren till föreliggande studie menar att varje anhörigvårdare har 

kommit olika långt i sin process och att det är betydelsefullt att se att varje anhörigvårdare är 

unik tillsammans med det unika som hennes familj utgör. Detta gör att en anhörigvårdare 

uppfattar sin situation utifrån sin livsvärld och svaret på hur anhörigvårdaren kan må bra och 

stärka sin hälsa ligger hos den enskilde anhörigvårdaren i dialog med sin omgivning. För 

personal och övrig familj handlar det om att ge det stöd och den förståelse anhörigvårdaren 

uppfattar hjälper henne att nå stärkt hälsa. 

 

Resultatet i studien genomsyras av vikten av att anhörigvårdaren uppnår förståelse för sig 

själv, närstående och andra. Anhörigvårdarens kunskap och förståelse för sina egna behov och 

att hon vet när hon behöver vila och koppla av är av central betydelse. Studiens resultat visar 

också att när anhörigvårdaren får kunskap om hur andra har det ökar också förståelsen och 

hon får möjlighet att jämföra sig med andra i liknande situationer. Anhörigvårdarens 

förståelseprocess stöds av det Antonovsky (1987) beskriver om begreppet begriplighet. 

Begriplighet innebär en uppfattning hur man förstår utmaningen. Det syftar på i vilken 

utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässig information som är 

ordnad, sammanhängande och strukturerad snarare än oordnad och oförståelig. En person med 

hög känsla av begriplighet förväntar sig att den påverkan hon kommer att möta i framtiden är 

förutsägbar och när påverkan kommer som en överraskande händelse, åtminstone går att 

ordna och förklara (Antonovsky, 1987). Detta stämmer överens med det resultatet i studien 
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visar att när situationen blir begriplig och förståelig för anhörigvårdaren finner hon efterhand 

också möjligheter att hantera den.  

 

Det visar sig också i studiens resultat att när anhörigvårdaren har kunskap om sina egna behov 

tillsammans med kunskap om närståendes behov så förstår hon att det måste få ta den tid som 

behövs i vården och omsorgen av närstående för att hon och närstående ska må bra. 

Anhörigvårdaren uppmuntrar närstående att göra saker själv eller berättar hon för närstående 

för att denne ska förstå vad som sker. Detta stöds av det som Jansson et al. (2001) beskriver i 

sin studie att anhörigvårdaren fungerar som en förebild för den närstående eller så förbereder 

och tillrättalägger anhörigvårdaren för att underlätta i den närståendes vardag (Jansson et al. 

2001). Betydelsefullt är att anhörigvårdaren får stöd och utbildning i hur sjukdomen påverkar 

den närstående samt hur anhörigvårdaren själv påverkas och påverkar i det arbete hon utför. 

Anhörigstödet som är direkt riktat till anhöriga utgör en viktig instans för att anhörigvårdaren 

ska få ökad förståelse för detta. 

 

Vårdande av sig själv, utveckling samt att känna sig hemmastadd är betydelsefullt för 

anhörigvårdarens hälsa enligt resultatet i studien. Det handlar om att lyssna på musik, vara i 

naturen, planera för roliga saker samt utöva olika former av skapande aktiviteter 

anhörigvårdaren trivs med såsom trädgårdsskötsel, stickning och bakning. En del informanter 

använder sig av olika former av fysisk aktivitet såsom promenader, golf, träning för att stärka 

sin hälsa medan andra engagerar sig föreningsliv och affärsliv. Resultatet stämmer överens 

med det som beskrivs i andra studier (Person och Zingmark, 2006; Salin et al. 2008 & Stoltz 

et al. 2006b) att för anhörigvårdaren är det betydelsefullt att kunna finna förströelse vid sidan 

av vårdandet såsom att lösa korsord, gå promenader och finna ett eget andrum där 

anhörigvårdaren kan utöva egna sysselsättningar. Detta ger ny energi till anhörigvårdaren att 

själv må bra och att fortsätta vårda (Persson och Zingmark, 2006; Salin et al. 2008 & Stoltz et 

al. 2006b). Musik är bra för hälsan enligt Magill (2009), som belyser meningen med 

musikterapi för anhörigvårdare i hemsjukvård. Musiken innebär en kraft som omfattar en 

process mot transcendens. Detta innebär att musiken underlättar för anhörigvårdaren samt 

närstående att nå meningsfyllda minnen med vackra och fridfulla platser samt ögonblick av 

meningsfylld kommunikation. Musiken inspirerar, berör och gör att kärleken lättare nås 

mellan anhörigvårdaren och närstående. Musiken innebär också tröst och gör det lättare att 

uppnå avslappning under en stressfylld situation (Magill, 2009). Att musik ger en avslappning 
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och är hälsosamt stämmer överens med det anhörigvårdaren beskriver i studiens resultat. 

Anhörigvårdaren och den närstående lyssnar på musik varje dag och anhörigvårdaren 

upplever musiken och jämför den med en betydelsefull medicin. 

 

Betydelsen av vårdande av sig själv, utveckling och att känna sig hemmastadd ges förståelse i 

det som tas upp i Hagbergs (2002) avhandling om engagemang och skapande. Engagemang är 

livskvaliténs mest betydelsefulla värde och innebär en känsla kopplad till lust och initiativ, 

men även till en uppgift och ett sammanhang där uppgiften kan utföras. Skapande och 

överskridande uppfattas som förutsättning och uttryckssätt för engagemang och kan beskrivas 

som livskvaliténs förenade språk. Genom skapandet får människan ett uttrycksätt för sin egen 

person, sina upplevelser och sitt eget liv (Hagberg, 2002). Resultatet i studien visar att alla 

informanter beskriver olika individuella skapande och engagerande aktiviteter för att må bra. 

Detta innebär att varje anhörigvårdare har sin väg att stärka sin hälsa beroende på 

anhörigvårdarens egna intressen, föreställningar, attityder och egenskaper. 

 

Studiens resultat visar också att anhörigvårdaren uppfattar glädje och att få göra roliga saker 

själv eller tillsammans med närstående som betydelsefulla värden. När anhörigvårdaren får 

förståelse för sig själv och ger sig själv utrymme för vårdande av sig själv kommer glädjen 

och möjligheten för anhörigvårdaren att känna att det finns roliga saker att göra. 

Anhörigvårdarens förmåga att glädjas tillsammans med närstående stämmer med det Persson 

och Zingmark (2006) beskriver i sin studie att anhörigvårdaren kände glädje, värdighet och 

närhet när denne var med och gjorde saker tillsammans med sin närstående. Anhörigvårdaren 

betonade den känslomässiga dimensionen i sin livssituation. Detta innebar att anhörigvårdaren 

fann mening i att befrämja närståendes tidigare intressen och förmåga att ha roligt och de fann 

också själva glädjen i när aktiviteter gjordes av den närstående (Person & Zingmark, 2006). 

Författaren menar att det troligen är så att glädjen och att få göra roliga saker stärker 

anhörigvårdarens förmåga att se positivt på situationen. Detta utgör en viktig faktor för 

känslan av välmående och för hela den psykologiska, sociala och existentiella hälsan. 

 

Sand (2007) betonar att det är viktigt för anhörigvårdaren att känna socialt stöd för att kunna 

uppleva glädje och tillfredställelse i anhörigvården. Hon poängterar att uppskattning från 

omgivningen är en nyckelfaktor och denna typ av socialt stöd kan komma från olika håll dels 

från närstående själv och andra anhöriga men också från vänner och grannar och från 
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samhället. Social belöning och socialt stöd antas öka tillfredställelsen och göra det lättare för 

anhörigvårdaren att hantera stress (Sand, 2007). Detta stämmer överens med resultatet i 

studien där anhörigvårdaren uppfattar den kärleksfulla relationen mellan henne själv och 

närstående som det fundament som gör att hon kan må bra i anhörigvården. Anhörigvårdaren 

beskriver att relationen möjligen blivit starkare sen närstående blev sjuk. En kärleksfull 

relation innebär för anhörigvårdaren en gemensam grund, att man ger varandra utrymme och 

att man har roligt och glädjefyllt tillsammans med närstående. Resultatet i studien visar också 

att relationen mellan anhörigvårdaren och närstående även innebär hur gemenskapen, 

tryggheten och kommunikationen ser ut. 

Att relationens tidigare kvalité innan närstående blivit sjuk påverkar anhörigvårdarens hälsa 

överensstämmer med det Sand (2007) tar upp om vikten av socialt stöd i anhörigvården. Hon 

menar att har man tidigare haft ett bra liv tillsammans gör det att man trots mycket arbete och 

påfrestningar ändå kan uppleva en starkare och bättre relation (Sand, 2007).  

 

Sand (2007) beskriver också att anhörigvården verkar vara mer positiv för männen än vad den 

är för kvinnorna. Nästan hälften av kvinnorna som vårdar sin make upplever sig som vårdare 

medan detta endast gäller för en tredjedel av männen som vårdar sin maka. Att bli 

anhörigvårdare för sin maka eller make innebär en förändring på många plan, dels kan 

anhörigvårdaren känna sig ensam om det som tidigare var ett gemensamt ansvar och dels kan 

vid vissa sjukdomar även sexlivet upphöra (Sand, 2007). Författaren menar att det kan vara så 

att anledningen till att manliga anhöriga inte i lika hög grad känner sig som vårdare i 

jämförelse med kvinnor kan bero på att de snabbare och lättare har tillgång till ett naturligt 

stöd i vården. Det kan vara andra kvinnliga familjemedlemmar samt vård - och 

omsorgspersonal som går in och hjälper till i vården av den närstående då det av tradition ofta 

är och har varit kvinnor som vårdar. 

Informanterna i denna studie var enbart kvinnor. Hos några av informanterna visade det sig 

mer tydligt att de såg på sig själva som vårdare. Deras närstående hade inte varit sjuka i så 

många år och anhörigvårdaren verkade kämpa mer med att få förståelse för sig själv och sina 

egna behov för att orka med anhörigvården. För de två informanter som hade vårdat längre tid 

verkade det som om de till en del tagit sig ur sin vårdarroll och med hjälp av hemtjänst och 

familj utformat ett stöd runt sig själv och den närstående som fungerade. Om författaren 

jämför detta med Sand (2007) som enligt ovanstående beskriver att mer än hälften av 

kvinnorna som vårdar sin make inte upplever sig som vårdare så kan det också vara så att 
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anhörigvårdens tidslängd inte har någon betydelse. De anhörigvårdare som i intervjuerna inte 

lika tydligt beskrev en vårdarroll kanske heller aldrig hade uppfattat sig ha den rollen. 

Naturligtvis är det så att anhörigvårdarens uppfattning om vad det innebär att må bra inte 

enbart är relaterat till anhörigvårdandet. Anhörigvårdarens hälsa är också relaterat till dennes 

egen personlighet och upplevelser genom livet i övrigt. 

 
Person och Zingmark (2006) beskriver att det finns ett förhållande mellan anhörigvårdarens 

eget välmående och närståendes välmående (Persson & Zingmark, 2006). Denna påverkan 

inom familjesystem visar sig tydligt i den aktuella studiens resultat på så sätt att om 

närstående mår bra så upplever anhörigvårdaren att hon mår bra och om anhörigvårdaren får 

ökad ork och kraft så förbättrar det för den närstående. I en föreläsning av Susan Syren 

beskrivs det systemiska perspektivet så att man tydliggör det holistiska och relationella 

perspektivet. Detta innebär att sätta patienten i sitt sammanhang och inkludera de personer 

som finns i relation till patienten samt familjen som enhet (S. Syren, personlig 

kommunikation, 13 november, 2011). Familjen är ett system där varje komponent interagerar 

med varandra (Wright & Leahey, 2009). Författaren betonar att genom att tillföra ett 

systemiskt perspektiv till vårdandet innebär det att om anhörigvårdaren kan få stöd och 

förståelse för sig själv utifrån det som är betydelsefullt för henne för att må bra så påverkar 

det också närstående och övrig familj på ett positivt sätt och tvärtom. 

 

I resultatet beskrivs också att anhörigvårdaren uppfattar att det finns en mening och ett hopp i 

den strävan som anhörigvården innebär. Anhörigvårdaren upplever att det är en betydelsefull 

uppgift hon har tagit på sig vilken hon känner ansvar för. Hon försöker också göra det bästa 

av situationen och acceptera att det är som det är. Resultatet visar dessutom att 

anhörigvårdaren känner ett hopp om en förbättring efterhand som hon känner att hon klarar 

vardagen bättre. Detta kan jämföras med det Antonovsky (1987) beskriver om begreppet 

meningsfullhet. Det innebär en önskan och motivation att hantera situationen. Det handlar om 

i vilken utsträckning man upplever att livet har en känslomässig innebörd och hur mycket den 

påverkan som sker är värt att investera energi och engagemang i. En person med hög känsla 

av meningsfullhet som påtvingas olyckliga upplevelser, drar sig inte för att konfronteras med 

utmaningen, söka mening i den och göra sitt bästa att med värdighet i behåll komma igenom 

den. Den motivationsgivande komponenten meningsfullhet är den mest betydelsefulla. De 
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människor som uppfattar ett problem som meningsfullt finner alltid ett sätt att förstå och 

hantera det. Då en situation inte uppfattas som meningsfull så har det ingen betydelse om den 

är både begriplig och hanterbar. Det innebär att man inte engagerar sig i den (Antonovsky, 

1987). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att viljan till mening är intimt förknippad med 

en allmän hållning till livet. I grunden handlar det om hur vi förhåller oss till de existentiella 

val vi ställs inför och hur vi tar ställning till de små och stora frågor som formar livet och 

tillvaron (Dahlberg & Segesten, 2010). Författaren drar slutsatsen att då anhörigvårdaren 

upplever sina problem eller svårigheter med innebörd och därmed som meningsfulla så finner 

hon också på sikt förståelse och ett sätt att hantera dem. 

 

Studiens resultat genomsyras även av att familj, vänner och kommunens service som stöd är 

väsentligt för anhörigvårdaren för att klara vården av närstående men också väsentligt för att 

själv må bra. Att stödet är betydelsefullt stämmer överens med det som Stoltz et al. (2006b) 

beskriver i sin studie om vikten av bärighet i vårdandet. Anhörigvårdaren behöver veta att det 

finns ett nätverk som kan träda in när anhörigvårdaren behöver det. Denne kan uppleva en 

känsla av ökad tillit att bara veta om att det finns någon där, t.ex. vuxna barn eller personal, 

som kan hjälpa till om det behövs (Stoltz et al. 2006b).  

Salin et al. (2008) beskriver däremot i sin studie att endast ungefär hälften av anhörigvårdarna 

anser att det är användbart med stöd från andra familjemedlemmar och att det är så många 

som 30 % av 143 anhörigvårdare som inte använder sig av den strategin (Salin et al. 2008). 

Sand (2007) menar att det inte är alla anhörigvårdare som har anhöriga i närheten och det är 

heller inte självklart att få hjälp från familjen även om anhörigvårdaren skulle önska det. När 

det gäller familjens stöd till anhörigvårdaren är det enligt Sand (2007) många anhörigvårdare 

som inte har något stöd från familjen. Det kan bero på flera orsaker; svårigheter att umgås, att 

det inte finns några anhöriga eller att man inte behöver någon hjälp (Sand, 2007). I denna 

studie beskrev alla informanter att de hade stöd och hjälp av sin familj. En anhörigvårdare 

beskrev att hon fick stöd från familjen men att hon hade önskat ytterligare stöd om barnen 

bott på närmare avstånd.  

 

Att både inre och yttre stöd är viktigt för anhörigvårdaren framkommer i resultatet. Detta kan 

förstås utifrån det Antonovsky (1987) beskriver om begreppet hanterbarhet. Hanterbarhet 

innebär till vilken grad personen upplever att det står resurser till ens förfogande. Med hjälp 

av dessa kan personen möta de krav som påverkan innebär. Det kan handla om resurser som 
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står under ens egen kontroll eller som kontrolleras av andra och som man kan lita på. En 

person med hög känsla av hanterbarhet i en besvärlig livssituation kommer inte att känna sig 

som ett offer för omständigheterna eller tycka att livet behandlar orättvist. Hon inser och 

känner att hon har inre och yttre resurser att hantera det hela. Enligt Antonovsky (1987) är vår 

förmåga till coping ett betydelsefullt värde för vår hälsa. Personer med låg ”känsla av 

sammanhang” har färre copingstrategier än de med hög ”känsla av sammanhang” 

(Antonovsky, 1987). När anhörigvårdaren har en bra copingförmåga gör hon en egen 

handlingsplan, söker socialt stöd samt gör en positiv omformulering för att lösa svårigheterna 

(Johansson, 2007). Författaren menar att konsekvensen av detta blir att anhörigvårdaren 

behöver ha en strategi och fokusera på det som anhörigvårdaren själv upplever som 

hälsofrämjande val istället för det som gör anhörigvårdaren modfälld och negativ i sitt sätt att 

tänka. I studiens resultat framkommer att anhörigvårdaren under processens gång 

omformulerar sig och utarbetar en egen handlingsplan för att kunna må bra och stärka sin 

hälsa. 

 

Resultatet i studien visar också av att anhörigvårdaren får hjälp av olika professioner såsom 

arbetsterapeut, sjukgymnast, distriktssköterska, biståndshandläggare samt hemtjänstpersonal. 

Det handlar om att anhörigvårdaren får hjälp och stöd i det hon och närstående behöver för att 

kunna hantera vården i hemmet. Det handlar också om att anhörigvårdaren ska kunna bevara 

sin egen hälsa. I resultatet framkommer också att hemtjänstpersonalen och vårdpersonal utgör 

ett känslomässigt stöd för anhörigvårdaren. Milberg och Strang (2003; 2004) betonar att för 

att kunna ge ett bra stöd till anhörigvårdaren så behöver personal tillägna sig tillräckligt med 

kunskap om anhörigvårdaren för att ge ett stöd som överensstämmer med dennes inre 

verklighet. När vårdvetenskapen utvecklas så blir det mer tydligt att hänsyn inte kan tas enbart 

till fysiska och psykiska symtom. Förståelse och hänsyn behöver tas även till existentiella och 

andliga frågor såsom känslan av mening (Milberg & Strang, 2003; 2004). 

Hälsostödjande samtal mellan sjuksköterska och anhörigvårdare/familj är en väg till att 

förbättra hälsan hos familjen. Syftet med hälsostödjande samtal är att skapa ett sammanhang 

där förändring är tänkbar. Resurserna som lyfts i samtalen finns hos familjen och detta skapar 

nya idéer och föreställningar i förhållande till det som familjen anser är problem (Benzein et 

al. 2008; Wright et al. 2002). Den mest betydelsefulla grundvalen för hälsostödjande samtal är 

sjuksköterskans synsätt på världen. Om sjuksköterskan inser att varje individ ser på världen 

utifrån sitt perspektiv innebär det att sjuksköterskan ser världen som multivers. Detta innebär 
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att varje familjemedlems åsikt erkänns som lika giltig och det leder till att varje företeelse och 

händelse kan betraktas på olika sätt (Benzein et al. 2008; Wright et al. 2002). 

För att som personal kunna möta anhörigvårdaren där hon själv är i processen krävs att det 

ges utrymme för att bygga upp en tillitsfull relation och ett vårdande möte mellan personal 

och anhörigvårdare. I flera studier (Benzein et al. 2008; Benzein & Saveman, 2008; 

Henriksson & Andershed, 2007; Lindquist & Dahlberg, 2002; Milberg & Strang, 2004; 

Stajduhar et al. 2009; Stoltz, Lindholm, Udén & Willman, 2006a) framkommer att trygghet 

och tillit i relationen mellan personal och familj är mycket betydelsefull för fortsatta samtal 

och omvårdnad. Enligt Wright et al. (2002) äger en särskild process rum vid det första mötet 

mellan vårdpersonal och familjen som har till uppgift att lägga grunden för relationen. Vid 

nästkommande möten fortsätter sedan formandet av den grunden (Wright et al. 2002). Det 

framkommer i studiens resultat att anhörigvårdaren har ett behov av stöd från personalen. 

Konsekvensen blir att för att kunna ge det stödet krävs att personalen är medveten om att en 

tillitsfull relation behöver byggas och ett vårdande möte äga rum. För att detta ska kunna ske 

krävs kunskap, tid, lyhördhet och en vilja till att uppnå förståelse för anhörigvårdarens behov 

från personalens sida. Det krävs också kunskap och förståelse från verksamhetsledningen att 

anhörigvårdaren behöver stöd och att hon utgör en mycket viktig resurs för att kunna klara 

vården av patienten i hemsjukvården. Anhörigvårdaren behöver få hjälp med det som hon 

själv anser att hon behöver för att hantera vårdandet och också få möjlighet att förändra i 

stödet under processens gång. 

 

Resultatets två underteman Inre nycklar till stärkt hälsa och Yttre nycklar till stärkt hälsa 

sammanflätas till ett huvudtema som innebär Anhörigvårdarens process mot helhet och hälsa. 

I processen som sker mot ökad helhet och hälsa visar det sig att anhörigvårdaren utarbetar en 

egen handlingsplan för sig själv. Den inre handlingsplanen revideras allteftersom behoven 

förändras för anhörigvårdaren och den närstående. Under processens gång så fördjupas 

insikten och förståelsen som behövs för att klara av att vårda närstående i hemmet samtidigt 

som anhörigvårdarens egna behov prioriteras för att hantera vårdandet och den egna hälsan. 

Anhörigvårdarens vårdande av sig själv, utveckling och att hon får känna sig hemmastadd 

leder till att hon kan göra roliga saker och känna glädje. Efterhand så söker anhörigvårdaren 

stöd, dels hos sig själv och närstående, dels hos familj och vänner samt genom den vård och 

omsorg kommun och landsting tillhandahåller. Anhörigvårdaren gör positiva 

omformuleringar i sig själv och i den yttre miljön för att klara av att hantera vardagen. 
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Det sättet att hantera vårdandet och vardagen anhörigvårdaren uppfattas ha i resultatet innebär 

ofta att vårdandet sker i en ömsesidighet och ofta med en känsla av mening. Det kan tolkas 

som att de fem anhörigvårdare som ingår i studien har en ganska hög känsla av sammanhang 

om detta skulle mätas. Det är emellertid så att eftersom syftet var fokuserat på att belysa vad 

det innebär att må bra och att stärka hälsan som anhörigvårdare så var det också den känslan 

och viljan som belystes i resultatet. Resultatet hade blivit annorlunda om frågorna istället hade 

fokuserat på bördor. 

 

Resultatet visar att inre och yttre nycklar finns som resurser inom anhörigvårdaren och i 

anhörigvårdarens relationer till andra. Dessa är väsentliga för anhörigvårdarens hälsa. 

Resultatet visar också att det är betydelsefullt att se och lyssna till varje enskild 

anhörigvårdares individuella uppfattning om vad det är som gör att hon mår bra och stärker 

hälsan. Om anhörigvårdarna får ökad kunskap om vad det är som påverkar att hon mår bra så 

stärker det anhörigvårdarens hälsa på sikt. Detta är betydelsefullt både för anhörigvårdaren, 

den närstående samt familjen. 

 

Studien har också betydelse för att få fram kunskap utifrån vilken personalen i hälso- och 

sjukvården samt äldreomsorgen kan förbättra sitt stöd till anhörigvårdaren. Genom att ta del 

av studien och tillägna sig kunskapen så kan personal få förståelse för att de behöver stödja 

anhörigvårdaren, dels utifrån ett anhörigperspektiv generellt sett men också utifrån den 

enskilde anhörigvårdarens unika perspektiv.  

 

För att kunna använda kunskapen ute i verksamheten krävs att anhörigvårdaren/familjen runt 

patienten i hemmet fokuseras tydligare i ett ledningsperspektiv. Den nya bestämmelsen i 

Socialtjänstlagen [SFS 2001:453] som handlar om stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer 

en närstående innebär en betydligt mer aktiv roll för kommunen än tidigare. Anhörigstödet 

ska utvidgas och omfatta hela målgruppen anhöriga till äldre, sjuka eller personer med 

funktionsnedsättning. Kommunerna måste utveckla det stöd som redan finns. Det krävs 

kunskap hos all personal i socialtjänstens och hälso – och sjukvårdens verksamheter som 

möter anhöriga. Personalen ska samarbeta med och visa respekt för de anhöriga samt 

uppmärksamma deras behov på ett tidigt stadium (Socialstyrelsen, 2009). Denna kunskap 

ansvarar varje enskild personal samt varje enskilt ledningssystem för.  
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SLUTSATS 

Att vårda en närstående i hemmet behöver inte innebära att anhörigvårdaren enbart upplever 

bördor. Det är en process för anhörigvårdaren att finna nycklar till sina egna lösningar på hur 

hon finner ökad helhet och hälsa. För att kunna uppnå detta behöver hon stöd ifrån familj, 

vänner samt vård och omsorg. Det författaren fått svar på utifrån syftet är att anhörigvårdaren 

har ett tungt ansvar i att vårda men att anhörigvårdaren också uppfattar att hon har 

möjligheter. Dessa innebär att om processen mot ökad helhet och hälsa får ha sin gång och ett 

adekvat stöd ges så kan hon må bra och hon kan också stärka sin hälsa som anhörigvårdare. 

Frågan är om det går att förkorta processen som åtgår för anhörigvårdaren att finna nycklarna 

till att må bra och att stärka hälsan. Detta kräver att vård - och omsorgspersonal i ett mycket 

tidigt skede ser, har kunskap om och är lyhörd för processens gång. Det kräver också att 

personal har mod och resurser att stödja när anhörigvårdaren själv är öppen för att ta emot 

stödet. 

 

Mer forskning behövs emellertid för att fördjupa förståelsen för vad anhörigvård innebär 

utifrån anhörigvårdarens perspektiv. Det är viktigt att forskningen fokuseras utifrån ett 

hälsoperspektiv då det är hälsoperspektivet som utgör en grund för att stödja anhörigvårdarens 

hälsa. Det som saknas i nuläget är studier som fokuserar på anhörigvårdarens upplevda hälsa 

samt hur personal i hemsjukvården på bästa sätt kan stödja anhörigvårdaren/familjen.  

 

Kunskap som uppsatsen tillför är följande: 

 

• Resurser finns som inre och yttre nycklar inom anhörigvårdaren samt i 

anhörigvårdarens relationer till andra. De är väsentliga för anhörigvårdarens hälsa. 

 

• Nycklarna tydliggör att det inte går att använda samma nyckelset till alla 

anhörigvårdare. Nycklarna är unika för varje unik anhörigvårdare och dennes familj. 

 

• Personal i vård och omsorg ska ha kunskap om att de behöver lyssna efter och få 

förståelse för varje anhörigvårdares unika nyckelset. Personal ansvarar för kunskap om 

hur nycklarna ser ut. 
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Bilaga 1  Brev till distriktssköterskor 

 ___________________________________________________________________________  

 

 

Informationsbrev om studie till patientansvariga 

distriktssköterskor/sjuksköterskor  
 

En betydande del av hjälp och stöd till äldre och personer med funktionshinder ges av 

anhöriga/anhörigvårdare i den närståendes hem. Att vårda närstående kan på många sätt vara 

givande men det är också ofta svårt och påfrestande för anhörigvårdaren. Det är därför viktigt 

att den som vårdar och hjälper närstående får stöd så att anhörigvårdaren inte drabbas av 

ohälsa. För att kunna utveckla ett sådant stöd krävs mera kunskap om vad som bidrar till hälsa 

och motverkar ohälsa hos anhörigvårdaren. 

Jag studerar vårdvetenskap vid Linnéuniversitet, Kalmar och i min magisteruppsats har jag 

valt att studera anhörigvårdares hälsa. Studiens syfte är att belysa vad det innebär att må bra 

och att stärka hälsan som anhörigvårdare. Min förhoppning är att studien ska bidra till en ökad 

förståelse för och bättre kunskap om anhörigvårdares hälsa. 

 

Forskningsfrågorna är följande:  

Vad innebär det att må bra som anhörigvårdare?  

Vilka uppfattningar har anhörigvårdaren om vad som stärker dennes hälsa?  

 

Studien är tänkt att genomföras med hjälp av intervjuer som datainsamlingsmetod. Mitt 

önskemål är därför att patientansvariga distriktssköterskor/sjuksköterskor hjälper mig att välja 

ut anhörigvårdare som är lämpliga att intervjua och som har mycket att berätta utifrån 

studiens forskningsfrågor. Jag söker deltagare som är anhörigvårdare och som vårdar en nära 

anhörig i sitt hem. Den närstående som vårdas ska vara äldre (>55) och inskriven i den 

kommunala hemsjukvården. Den närstående ska även ha en patientansvarig sjuksköterska. 

 

Anhörigvårdarna kontaktas av den patientansvariga sjuksköterskan och hon/han informerar 

också kort om vad studien handlar om. När anhörigvårdaren sagt ja till att delta tar 

undertecknad telefonkontakt med anhörigvårdaren.  

Anhörigvårdaren kommer att bli informerad om studiens syfte och hur studien är upplagd. 

Denne ska också ge sitt samtycke till att delta i studien samt vara medveten om att deltagandet 

är frivilligt. Anhörigvårdaren har rätt att dra sig ur vid vilken tidpunkt som helst. 



Bilaga 1  Brev till distriktssköterskor 

 ___________________________________________________________________________  

 

Allt material som samlas in behandlas konfidentiellt. Detta innebär att ingen individ kan 

identifieras i den slutliga redovisningen.  

Det övergripande målet för projektet är att bidra till ökad hälsa och kvalitet i det dagliga livet 

för anhöriga och deras närstående. Studien kommer att genomföras i enlighet med etiska 

riktlinjer 

 

Mitt önskemål är att kunna genomföra intervjuerna under maj och juni -2011.  

 

 

Med vänlig hälsning Irene Franzén 

 

 

Irene Franzén   Christen Erlingsson 

Distriktsköterska   Universitetslektor, handledare 

Oskarshamns kommun   Linnéuniversitetet 

Tel 070-6918411   Kalmar 

if22be@lnu.se   christen.erlingsson@lnu.se  

irene.franzen@oskarshamn.se 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2  Brev till informanter 

 ___________________________________________________________________________  

 

Informationsbrev till deltagare i forskningsstudie om anhörigvårdares hälsa  

 

Anhörigas roll och funktion har fått en ökad betydelse i och med att vården och omsorgen av 

äldre och personer med funktionshinder alltmer sker i hemmen. Anhörigvårdarna tar ett stort 

ansvar och det innebär ofta en tillfredsställelse att kunna hjälpa en närstående samtidigt som 

det också kan innebära en överväldigande situation. Som anhörigvårdare ger man stöd men 

man kan också själv behöva få stöd för att må bra. För att kunna utveckla ett sådant stöd krävs 

mera kunskap om vad som bidrar till hälsa och motverkar ohälsa hos anhörigvårdaren. 

Jag studerar vårdvetenskap/magisterutbildning vid Linnéuniversitetet i Kalmar och arbetar 

också som distriktssköterska i hemsjukvården. I min magisteruppsats har jag valt att 

undersöka vad som bidrar till hälsa hos anhörigvårdare.  

 

Syftet med studien är att belysa vad det innebär att må bra och att stärka hälsan som 

anhörigvårdare. Min förhoppning är att studien ska bidra till en ökad förståelse för och bättre 

kunskap om anhörigvårdares hälsa.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna forskningsstudie. 

Ditt deltagande innebär att i en intervju samtala om vad det innebär att må bra och att stärka 

hälsan som anhörigvårdare. Samtalet kommer att ta ung.1-1,5 timme och kommer att spelas in 

med hjälp av inspelare. Inspelningarna kommer att skrivas ut och sedan analyseras. 

Insamlat material kommer att avidentifieras och behandlas så att ingen obehörig har tillgång 

till det. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

motivera varför. 

 

Ort datum samt underskrift 

 

……………………………………………………………………………………
Välkommen att kontakta oss om du har några frågor: 
Irene Franzén   Christen Erlingsson 

Distriktssköterska   Universitetslektor, Handledare 

Telefon 070/691 84 11 

 



Bilaga 3  Intervjuguide 

 ___________________________________________________________________________  

 

Intervjuguide 

Bakgrundsinformation: 

Anhörigvårdarens ålder, 

Kön,  

Relation till den närstående,  

Närstående diagnos och ålder, 

Anhörigvårdens tidslängd. 

 

 

Frågor: 

 

Vad innebär det för dig att må bra som anhörigvårdare?  

 

Kan du beskriva för mig hur du mår just nu? 

 

Vad uppfattar du stärker din hälsa? 

 
Följdfrågor är utformade så att de ska säkerställa att mer detaljerad information kommer 

fram. Följdfrågorna kan också bestämmas under intervjuns gång: 

 

Kan du berätta mer…. 

Fortsätt…. 

Är det något mer du tänker på…… 

Hur upplevde du….. 

Hur reagerade du….. 

Hur kändes det….. 

Kan du förklara…. 

Kan du ge ett exempel…. 

 



Bilaga 4  Inre nycklar till stärkt hälsa 

 ___________________________________________________________________________  

 

 

KOD UNDERKATEGORI KATEGORI UNDERTEMA 
Inse egna behov Insikt Medvetenhet Inre nycklar till 

stärkt hälsa Inse vårdarroll 
Inse att avlastning 
behövs 
Acceptera olika faser i 
livet 
Kunskap om egna och 
närståendes behov 

Förståelse för sig själv, 
närstående och andra 
 Ta ett steg i taget 

Kunskap om 
närståendes behov 
Kunskap 
Kunskap om andra 
Kunskap om egna 
behov 

Kännedom om sig själv 

Påverkan inom 
familjesystem 

Upplevelse av 
sammanhang 

Inse livets 
väsentligheter 
Kunna koppla av Vårdande av sig själv Välbefinnande 
Ta hand om sig själv 
Njuta av naturen 
Känna glädje 
tacksamhet och känna 
sig stärkt 

Vara engagerad Utveckling 
Se nya möjligheter 
Kreativitet och en 
trivsam tillvaro 

Känna sig hemmastadd 

Ha en uppgift och 
känna ansvar 

Uppfattning om betydelse Mening och hopp 

Kunna jämföra 
 

Uppfattning om 
förbättring 

Vara oberoende 
 

Självständighet Frihet 

Kunna bestämma 
själva 

Självständighet 
tillsammans med 
närstående 

Planera och förbereda Hantera vardagen Strategi 

 



Bilaga 5  Yttre nycklar till stärkt hälsa 

 ___________________________________________________________________________  

 

 

KOD UNDERKATEGORI KATEGORI UNDERTEMA 
Kunna lämna Trygghet Relation Yttre nycklar 

till stärkt hälsa En gemensam grund Kärlek 
Att vilja ge och kunna 
glädja 

Känna samhörighet Gemenskap 

Närstående accepterar Kommunikation 
Kunna samtala och att 
närstående lyssnar 
Vara budbärare samt 
beröra varandra 

Umgås med familjen 
 

Familj, vänner och andra 
som stöd 

Socialt nätverk 

Få hjälp och stöd av 
familjen 
Ha vänner och att de 
kommer 

Umgås med vänner 
och bekanta 

Få hjälp med det 
praktiska av grannar 
och andra 
 
Få stödinsatser man 
behöver 

Kommun som stöd 

Hjälp av hemtjänsten 
Anhörigstöd 

 

 

 


	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	Bilaga 1 Brev till distriktssköterskor
	INLEDNING
	BAKGRUND
	Teoretisk referensram
	Hälsa
	Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet
	Familjen och familjefokuserad omvårdnad
	Anhörigvårdarens börda
	Anhörigvårdarens vårdande och sysselsättande aktivitet
	Meningen med stöd

	PROBLEMFORMULERING
	Frågeställning

	SYFTE
	METOD
	Urval
	Intervjuer
	Analys
	Etiska överväganden

	RESULTAT
	Inre nycklar till stärkt hälsa
	Medvetenhet
	Insikt
	Förståelse för sig själv, närstående och andra
	Kännedom om sig själv
	Upplevelse av sammanhang
	Välbefinnande

	Vårdande av sig själv
	Utveckling
	Känna sig hemmastadd
	Mening och hopp

	Uppfattning om betydelse
	Uppfattning om förbättring
	Frihet

	Självständighet
	Självständighet tillsammans med närstående
	Strategi

	Hantera vardagen
	Yttre nycklar till stärkt hälsa
	Relation

	Trygghet
	Kärlek
	Gemenskap
	Kommunikation
	Socialt nätverk

	Familj, vänner och andra som stöd
	Kommun som stöd

	METODDISKUSSION
	RESULTATDISKUSSION
	SLUTSATS
	REFERENSER

