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Abstract 
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This is a qualitative study that explores the involvement of the relatives in the special housing 

based on the perspective of fourteen interviewees working in elderly care, at special housing.  

The purpose of this study is to analyze the nursing staff's view of the involvement of the 

relatives and the presence of care provision at special housing. The study is to find out what 

can constitute support or obstacles to the relatives. 

Three questions have been presented as the structural basis upon which the objective finds its 

conclusion. These questions try to explore and identify the forms of support that can help 

relatives in their involvement in elderly care. There are opportunities and obstacles for the 

involvement of the relatives in the care of the elderly as well as expectations of nursing staff 

on the role of the relatives in the care of the elderly which the following study focuses on.  

The research reflected in this study involves the care staff and their experiences and views on 

the relatives who have their older live permanently in residential care.  

In conclusion, the study identifies similar reasoning among respondents regarding to key 

aspects of the relatives at the special housing. They emphasizes that relatives are needed there 

and they are important resource for both the residents and the staff.  

The results indicate that there may be both opportunities and obstacles for the involvement of 

the relatives. On one side, factors that prevent relatives from their involvement are lack of 

communication, poor attitude, different views of relatives and staff about care and conflicts 

between them. On the other side, there are opportunities that can facilitate relatives' 

involvement, namely the fact that they need support from the staff. The interviewees pointed 

out that the relationship between relatives and the elderly is the basis of the relatives' 

involvement.  

 

Keywords: relatives, the involvement of the relatives, the old ones, the elderly, informal care, 

formal care, attitude, support 
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1. PROBLEMFORMULERING 
I takt med att antalet äldre ökar i Sverige får också frågor kring deras situation mer plats i 

samhällsdebatten. Allt fler äldre kommer att vara allt friskare i de högre åldrarna och det gör 

att de i större utsträckning än tidigare kommer att behöva få kontinuerlig hjälp av 

äldreomsorgen. Inom den formella omsorgen får de omsorgsbehövande äldre hemhjälp eller 

en plats på ett särskilt boende, där de oftast lever sin sista tid i livet.  

På senare år har offentliga insatser för de äldre minskat i Sverige. Idag kan man se ett ökat 

beroende av informell omsorg där anhöriga gör en större del av insatsen. I en internationell 

trend där anhöriga och anhörigstöd uppmärksammas alltmer (Sand 2012, s. 168,169).   

 

I ett samhälle präglat av en stor åldrande befolkning kommer de äldre, med sina livsvillkor, 

bli ett mycket aktuellt ämne även i det sociala arbetet. Men de äldre kommer under en lång tid 

skapa betydande utmaningar inom flera olika sociala områden, inte bara inom äldreomsorgen. 

Vi kommer att möta dem som socialbidragstagare, personer med psykiska problem och 

individer med olika former av funktionsnedsättning. Det här kommer att ställa krav på 

biståndshandläggare, kuratorer och andra yrkesgrupper som möter de äldre i sitt arbete. Dessa 

yrkesgrupper kommer att behöva mer kunskap om åldrande och också om de äldres villkor. 

Som blivande socionomer behöver vi djupare och bredare kunskap för att identifiera de äldres 

olika behov, i synnerhet när det gäller det viktiga bemötandet av äldre och deras anhöriga i 

det sociala arbetet.  

De äldres livsvillkor, och hur samhället tar hand om dem och anhöriga, får allt större 

uppmärksamhet i forskningen. Kommuner och olika organisationer erbjuder stödinsatser som 

direkt riktar sig till de anhöriga som vårdar sina äldre hemma. Anhöriga som har sina äldre i 

särskilt boende hamnar ofta i skymundan och får inte lika mycket uppmärksamhet av 

samhället. Därför tycker vi att det är intressant att lägga fokus på betydelsen av de anhörigas 

roll och medverkan i särskilda boenden.  

Sedan 1990-talet har frivilliga insatser från organisationer och anhöriga återupptäckts som en 

viktig resurs i takt med att de ekonomiska förutsättningarna blivit kärvare inom den offentliga 

sektorn. Staten anser att anhöriga, frivilliga och volontärer kan tillgodose äldres sociala behov 

genom att upprätthålla nära relationer med de äldre genom kärleksfullhet och vänliga besök 

(Johansson, M. 2007, s. 50, 93, 107, 119).  
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Äldreboende är en plats för både liv och död. Det är en plats för maktlöshet, meningslös 

isolering, men också, en plats för trygghet och omsorg. Inom äldreomsorgens ram finns det 

utrymme att ta plats som anhörig och bevaka den äldres intressen, bevara deras identitet samt 

följa upp deras hälsotillstånd och välbefinnande (Whitaker & Anbäcken 2012, s.171; 

Whitaker 2004, s.103, 228). 

Faktorer som har positiv inverkan på äldre personers livskvalitet är olika sociala nätverk och 

socialt stöd från anhöriga. Anhöriga, som är ett viktigt nätverk, kan ge socialt stöd till sina 

äldre släktingar genom att vara nära dem och ta del av deras vardag samt kunna sätta sig in i 

sina äldres tankar och upplevelser. För att skapa livskvalitet hos äldre är det av betydelse att 

undersöka faktorer som påverkar livskvalitet. När man planerar vården är det därför viktigt att 

skapa en miljö där den äldre har möjlighet att ”känna sig hemma” så att livskvaliteten kan 

bibehållas livet ut (Andersson 2007, s. 20,21). 

Som Crabbs Mac Donalds (2011, s.14) påpekar drabbas de äldre ofta av olika sjukdomar och 

som en följd av detta tappar de kommunikationsförmåga. Här kan de anhöriga bli ett viktigt 

stöd i kommunikationen mellan personalen och sina äldre på äldreboendet. 

Hertzberg och Ekman (2000, s.614) påpekar att man behöver ta reda på i vilken utsträckning 

och på vilket sätt de anhöriga vill medverka i vården och ge dem möjligheterna att göra det på 

det sätt som passar dem. På så sätt kan man också undvika missförstånd mellan anhöriga och 

personal. Enligt Whitaker (2004, s.172) beror konflikter mellan personalen och anhöriga 

oftast på stress och tidsbrist hos personalen, vilket kan utgöra olika hinder för anhörigas 

medverkan i vården. 

Anhöriga har ofta skuldkänslor och dålig samvete för att de lämnar sina närstående i särskilt 

boende. De har också behov av stöd för att kunna hjälpa och stödja den äldre. Whitaker 

(2004) beskriver att de anhöriga har olika slags behov, bland annat bättre information om den 

äldres tillstånd och att få veta att den äldre har det bra. De vill bli tagna på allvar samt bli 

respekterade både som anhöriga och som kunskapskälla. De behöver också förberedas på att 

den äldre ska komma att dö. Personalens roll i bemötandet bör därför utmärkas av respekt, 

vänlighet, tillit, jämlikhet och empati. Detta ger både stöd och uppmuntran till de anhöriga att 

medverka i omsorgen (Whitaker 2004, s.172, 173, 229). 

Tidigare forskning beskriver anhörigskapet som de äldres sociala nätverkskärna och att detta 

kan bevara den äldres identitet och aktivering. Å ena sidan behöver de anhöriga en del stöd av 
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vårdpersonalen för att kunna medverka i äldreomsorg. Men å andra sidan finns olika hinder 

som leder anhöriga till att stänga ut sig från medverkan i äldreomsorgen. Denna ömsesidiga 

relation mellan anhöriga, äldre och vårdpersonal leder oss till att fundera över om hur 

vårdpersonalen uppfattar de anhörigas roll.  

2. SYFTE 
Syftet med denna studie är att förstå vårdpersonalens syn på anhörigas medverkan och deras 

närvaro i den vård som bedrivs på särskilt boende samt att ta reda på vad som kan utgöra stöd 

eller hinder för anhöriga. 

2.2 Frågeställningar 
 Hur kan olika stödformer underlätta anhörigas medverkan inom äldreomsorg?  

 Vilka möjligheter och hinder för anhörigasmedverkan finns inom äldreomsorg? 

 Vilka förväntningar har vårdpersonalen på de anhörigas roll i äldreomsorg? 

2.3  Avgränsning   
Vi är medvetna om att anhörigas roll är viktig och att den tar mycket plats inom 

äldreomsorgen. I vår studie avgränsar vi till personalens synpunkter kring anhöriga som har 

äldre i särskilt boende, inte anhöriga som vårdar sina äldre hemma. I den här studien lägger vi 

fokus på att analysera anhörigas medverkan utifrån professionens syn. I detta sammanhang 

avgränsade vi i vår studie urvalet av respondenter också. Därför har vi under studiens gång 

bestämt oss för att intervjua enhetschefer och undersköterskor som har vårdutbildning, men 

däremot inte vårdbiträden. Vi väljer inte heller övrig vårdpersonal, såsom sjuksköterskor, som 

respondenter eftersom de har mer av medicinskt ansvar och sällan står i direkt kontakt med de 

anhöriga. Vi har gjort bedömningen att fjorton intervjupersoner är tillräckligt för att uppfylla 

studiens syfte. 

3. CENTRALA BEGREPP  
Här presenteras ett avsnitt om begreppsdefinitioner och hur de kommer att användas i vår 

studie.   

Äldre: Det är ett oklart uttryck som kräver jämförelse. Man är antingen yngre eller äldre än 

någon som är medelålders eller yngre. Det kan definieras och ofta görs en uppdelning mellan 

yngre äldre och äldre äldre. De som är 65 är i pensionsålder och betraktas som yngre äldre 
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medan de som är mellan 80 och 85 år betraktas som äldre idag, ofta är det snarare vid 90-

årsåldern som åldrandet blir mer påtagligt. Den äldre befolkningen i Sverige har god både 

fysisk och psykisk hälsa. Vår studie omfattar de äldre är i behov av särskilt boendet och de 

flesta är över 80 år. De kallas äldre äldre eller de i den fjärde åldern.  Det är således den sista 

delen av livet, som karaktäriseras av sjuklighet och nedsatt fysisk eller psykisk 

funktionsförmåga (Mossberg Sand 2007, s.10,11). 

Anhörig: Betyder släkting, familjemedlem eller närstående. Ordet närstående ges nästan en 

exakt liknande betydelse som anhörig. Anhörig och närstående används också många gånger 

synonymt men det senare har fått en vidare betydelse och rymmer relationer som vänner, 

grannar och arbetskamrater. I vår studie och i detta sammanhang ska vi använda begreppet 

anhörig som familjemedlem, vän, eller släkting (Whitaker 2004, s.7). 

Anhörigstöd: Med anhörigstöd avses insatser som syftar till att stärka de anhöriga. Stödet 

kan ges av den offentliga vården och omsorgen eller komma från vänner, grannar eller 

frivilliga. Insatsen kan primärt syfta till att förbättra situationen för den anhöriga, men också 

för den hjälpbehövande eller både och (Johansson, L. 2007, s.54). 

Anhörigskap: Handlar om anhörigas relation till den gamla och till personal, samt anhörigas 

förhållningssätt till det som sker (Whitaker 2004, s.8). 

Sociala behov: begrepp myntade av Maslow och tillhör en av fem nivåer av grundläggande 

mänskliga behov.  Det finns behov av gemenskap, kärlek, vänskap, känslomässig tillhörighet, 

förståelse och acceptans som viktigaste sociala behov. Människan har ett stort behov av 

grupptillhörighet och delaktighet, av att känna oss förstådda och behövda, samt uppskattning 

för den egna självkänsla och självrespekt (Maslow 1987, s. 42-45).  

 

Socialt nätverk: En väl fungerande social gemenskap är en förutsättning för hög 

välbefinnandenivå oberoende av ålder. Goda relationer med andra bidrar till att man kan 

bibehålla sin hälsa längre och att man tillfrisknar lättare vid sjukdom. Avsaknad av denna 

ömsesidiga gemenskap, eller brister i dessa, medför i motsvarande grad en känsla av 

otrygghet, ensamhet och saknad. Många äldre människor lider brist på sociala kontakter. 

(Larsson och Rundgren 1997, s. 36) Människan är inte en ö! Tvärtom, det som kännetecknar 

människor är att vi är sociala varelser, vars identitet byggs upp av och definieras i kontakten 
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med andra. Den enskilde känner ofta stark lojalitet till det nätverk av individer som han är en 

del av. När familjen och släkten utökas med nya medlemmar eller förlorar gamla, förändras 

nätverket i motsvarande grad och anhörigkretsen ombildas (Johannson, L. 2007, s. 7). Varje 

individ behöver ha det mellanmänskliga utbytet och upprätthållande av kontakter med andra 

som tillhör det sociala nätverket. Att känna tillhörighet till en social grupp handlar ofta om att 

ha och dela varandra med liknande värderingar, normer (Hreinsson & Nilsson 2003 s.20).  

 

Medverkan: Tidigare forskningar har visat att begreppet medverkan kan innebära olika saker 

när det gäller anhörigas medverkan. Det kan handla om att veta om vad som händer kring 

äldre eller ha kunskap om äldres tillstånd. Det betyder också att man som anhörig hjälper till 

praktiskt med omsorgen, ordnar med ekonomiska göromål eller har kontakt med myndigheter. 

Ytterligare en aspekt av medverkan är att vara nära, finnas hos den äldre, delas den äldres 

vardag, tankar och upplevelser. Denna medverkan har betydelse för den äldres hälsotillstånd 

och välbefinnande (Whitaker 2004, s 32).  

  

Formell och informell omsorg: 

Den formella omsorgen står för den omsorg som utförs av kommunen och landsting eller av 

privata företag. Formell omsorg innebär att äldre får formell hjälp av Äldreomsorgen i form 

av hemhjälp via hemtjänsten eller olika former av särskilt boenden och färdtjänst. Denna 

omsorgs insatser räknas som lönearbete som utförs av professionella. Ofta sammanblandas 

anhörigomsorg med frivilliginsatser och både innefattas under begreppet informella insatser.   

Till den informella omsorgen räknas både den omsorg som ges inom familjen av anhöriga och 

den omsorg som bedrivs av olika slags formaliserade frivilligorganisationer. Med frivilliga 

insatser menas vanligen oavlönade arbetsuppgifter som är fritt valda. Anhöriga har inte 

juridiskt ansvar för det. Den formella omsorgen är beroende av informella omsorgens insatser 

för att uppnås god kvalitet (Sand 2012, s. 167; Lill 2010, s.16). 

 

Äldreomsorgens ansvar: 

Kommunernas ansvar för vård och omsorg om äldre regleras i socialtjänstlagen (SoL 

2001:453) samt i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763). Enligt 4 kap 1 §. 

Socialtjänstlagen (SoL) 
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Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt 

har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för 

sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter 

att leva ett självständigt liv (SoL, 2010:52).  

 

Socialtjänstlagen ger äldre rätt till att äldreomsorgen ska inriktas på insatser för att underlätta 

för äldre att så långt möjligt kunna bo kvar i det egna hemmet om den enskilde så önskar. 

Exempel på sådana insatser är hemtjänst, dagverksamheter m.m. När de insatser som kan ges 

i det egna hemmet är otillräckliga ska äldre kunna erbjudas ett boende som kan tillgodose 

behov av mer omfattande vård och omsorg. För detta ändamål har kommunerna, enligt 

socialtjänstlagen, skyldighet att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för 

äldre människor som behöver särskilt stöd (Bergstrand 2012, s. 46-51). 

 

Varje kommun ska enligt 18 § av hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och 

sjukvård till personer som bor i särskilda boendeformer och till personer som vistas i 

dagverksamhet. Kommunen får även i övrigt erbjuda dem som vistas i kommunen hälso- och 

sjukvård i hemmet (hemsjukvård).  

År 2012 var det cirka 249 900 personer som fyllt 65 år som bodde permanent i särskilda 

boendeformer eller var beviljade hemtjänst i ordinärt boende (1 april 2012). Detta motsvarar 

ca 14 procent av befolkningen i åldersgruppen. Bland personer 80 år och äldre hade ca 38 

procent antingen hemtjänst eller plats i särskilt boende. Cirka 87 600 personer i åldern 65 år 

eller äldre bodde permanent i särskilda boendeformer. Detta motsvarar ca 5 procent av 

befolkningen i åldersgruppen. Bland personer 80 år och äldre var motsvarande andel ca 14 

procent. Ca 69 procent av personerna i särskilt boende var kvinnor (SOS 2012, s. 17,18). 

 

Särskilt boende: 

Särskilt boende är ett samlingsnamn för det boende som är aktuellt när behov av vård och 

omsorg är så omfattande att det inte längre kan fås i det egna hemmet. På särskilt boenden bor 

mest äldre personer med demenssjukdom eller svårt sjuka. För att få flytta in till ett särskilt 

boende krävs att man ansöker och beviljas detta stöd av biståndshandläggare. Beslutet om 

bistånd fattas enligt Socialtjänstlagen. 
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Äldreboende På våra äldreboenden finns omvårdnadspersonal dygnet runt samt 

sjuksköterskor som är ansvariga för hälso- och sjukvården. De boende har kontrakt på sina 

bostäder. 

Korttidsboende Om du har behov av hjälp och assistans under en kortare period kan du få 

hjälp komma till ett korttidsboende. På korttidsboendet finns personal dygnet runt och tillgång 

till sjuksköterska arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare. 

Demensboende Det finns för personer som har behov av specialiserad vård och omsorg på 

grund av demenssjukdom. På ett demensboende finns personal som har utbildning för och 

erfarenhet av att arbeta med personer med svåra demenssymtom (beteckningar i den 

studerande kommunen).  

 

Anhörigas rättigheter: 

Under senare år har anhörigas insatser för de äldre börjat uppmärksammas alltmer. I Sverige 

tillkom år 1998 en bestämmelse om stöd för anhöriga i Socialtjänstlagen (SoL). Den innebar 

att socialtjänsten genom stöd och avlastning bör underlätta för anhöriga som vårdar långvarigt 

sjuka, äldre eller människor med funktionshinder. Bakgrunden till detta tillägg var att 

insatserna för anhöriga å ena sidan ökade men att detta, å andra sidan, ledde till fysisk och 

psykisk belastning för anhöriga. På samma gång minskade de offentliga insatserna och 

samtidigt har den demografiska utvecklingen gjort det mer legitimt att tala om anhörigas 

betydelse för äldreomsorgen (Sand 2012, s. 169).  Nationellt kompetenscentrum Anhöriga 

(NkA) som startade den 1 mars 2008, syftar till att samla in och sprida kunskap om anhörigas 

situation. Efter 1 juli 2009 trädde lagen om anhörigstöd i kraft och den innebär att 

kommunerna är skyldiga att stödja anhöriga. Lagen om anhörigstöd regleras i 

Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) 5 kapitel § 10 står följande; ”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” (SFS, 2009:549). 

Lagen ändrade således från ”bör” till ”ska”, och det är tvingade för kommunerna att stödja 

anhöriga. Ett anhörigperspektiv ska dessutom fullständigt uppfylla vården och omsorgen och 

all personal som möter anhöriga ska se, respektera och samarbeta med dem. I många 

kommuner finns i dag anhörigkonsult som arbetar med att utveckla, informera om och erbjuda 

olika former av stöd samtal, utbildning och välbefinnandestöd till anhöriga. Speciellt gäller 

detta för de anhöriga som samtidigt kombinerar förvärvsarbete och anhörigomsorg. Trots 
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alltmer fokus på anhöriga som bor tillsammans med sin anhöriga, finns det en begränsad 

kunskap om de andra anhörigas livsvillkor och om vilka former av stöd som skulle underlätta 

deras situation (Sand 2012, s. 169, 172).   

Enligt en SOU utredning ”Omsorg om anhöriga” (SOU 1997:187), visste många anhöriga inte 

vad som gällde på särskilda boenden. 

Det finns tysta regler som gör att många anhöriga inte vet hur de ska bete sig när de kommer 

och hälsar på. Vad får man göra? Inte göra? Det är viktigt att få sådana regler klargjorda 

(SOU 1997:187 s. 17). 

Det står ingenstans att anhöriga har rätt till någon slags talan. Det är ett tomrum. 

Äldreomsorgen är i ett överläge, man är i princip inte tvungen att lyssna på oss anhöriga 

(SOU 1997:187 s. 18). 

 

4. BAKRUND  
För att analysera anhöriga inom äldreomsorg vill vi presentera detta utifrån ett historiskt 

perspektiv. Jeppsson Grassman (2003) påpekar att under perioden mellan 1990-talet och 

2000-talet har anhöriga och anhörigas insatser blivit aktuella att dryfta i politik och offentlig 

diskussion och fångat stort intresse (Jeppsson Grassman 2003, s. 13).  

Vid ingången av 1900-talet riktades den offentliga äldreomsorgen endast till fattiga som inte 

kunde få tillräcklig hjälp och barnen hade lagligt ansvar att sörja för sina föräldrar. Den 

offentliga äldreomsorgen (fattigvården) vände sig endast till de fattigaste, medan högre 

sociala skikt fick hjälp genom den privata marknaden (Szebehely 2012, s.192).  

1918 kom det en ny fattigvårdslag och varje kommun startade ålderdomshem. Det var 

hemliknande institutioner i form av fattigstuga eller fattiggård, som bytt namn till 

ålderdomshem (Szebehely, 2012,s. 193).  1956 års socialhjälpslag ersatte fattigvårdslagen 

från 1918. Genom den lagen togs vuxna barns skyldighetet att försörja sina föräldrar bort. 

Anhöriga kunde känna sig avlastade under 1950-1970 talen p.g.a. en kraftig utbyggnad av 

både hemhjälp och institutionsboende (Mossberg Sand 2007, s. 38,39; Jegermalm och 

Whitaker 2000s, 15).   

På 1970- talet startade statsrådet en anhörigkommitté med syfte att uppmärksamma 

svårigheterna med att förvärvsarbeta och vårda en anhörig. Kommitténs uppdrag var att 
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undersöka situationen för anhöriga samt att ta upp frågan om ekonomiskt stöd. Kommittén 

ansåg att det direkta stödet till anhörigvårdarna kunde förbättras genom olika insatser, som 

anställning, avlösning och utbildning samt psykologiskt stöd (Mossberg Sand 2007, s.100).  

 

Vidare förändringar i lagen kom genom Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen från 

1982 respektive 1983 och då övergick ansvaret helt och hållet till kommunerna. Vuxna barn 

har således ingen som helst skyldighet att vare sig ekonomiskt eller vårdmässigt ta hand om 

sina föräldrar. En ideologisk målsättning om hemmaboende istället för institutionsvård 

föddes, vilket skulle genomföras genom uppbyggnad av hemtjänst och hemsjukvård och 

särskilda boenden blev ett alternativ för dem som inte längre kunde bo kvar i sitt hem 

(Mossberg Sand 2007 s. 7). 

Under den sistnämnda perioden, 1990-talet, kom olika reformer bl.a. inom äldreområdet i 

form av Ädelreform med syftet att minska institutionsboende samt förbättra möjligheterna till 

hemmaboende (Mossberg Sand 2007, s. 38,39).  

1994 gjordes betydelsefulla förändringar inom Socialtjänstlagen med förslag på att ställa krav 

på stöd till anhöriga. 1997 kom sedan den statliga Bemötandekommittén (SOU 1997:170) 

med sin betoning av att anhöriga behöver stöd och erkännande för sina insatser (Johansson, L. 

2007, s. 19).  

Under 1997 tillsatte regeringen Äldreprojekten (proposition 1997/98:113) i form av en 

nationell handlingsplan för att utarbeta äldrepolitik.  Propositionen betonade att kommunerna 

bör ”fånga upp” frivilliga insatser från olika aktörer bland annat anhöriga och fokusera på 

stödinsatser till anhöriga (Johannson, M. 2007, s. 102, 103).  

Under åren 1999-2001 genomfördes i Sverige projektet Anhörig 300 som handlade om att 

utveckla anhörigstödet. Staten satsade 300 miljoner kronor på detta i form av stöd till 

kommunerna. Projektet syftade till att stödja anhöriga och öka deras livskvalitet (Jeppsson 

Grassman 2003, s. 15).  

I diskussionen om äldreomsorgen får anhöriga stor uppmärksamhet och enligt Jegermalm och 

Whitaker (2000) finns det en mängd grunder för detta. Det beror bland annat på den offentliga 

omsorgens organisering, ekonomiska besparingar och minskade resurser samt demografiska, 

ekonomiska och sociala förändringar som bidragit till det ökade intresset för anhöriga 

(Jegermalm & Whitaker 2000 s, 14-15).   
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5. TIDIGARE FORSKNING  
I den här delen presenterar vi en bild av hur forskning beskriver anhörigas roll och 

anhörigstöd inom äldreomsorgen.  

 

5.1 Anhörigas medverkan 
Whitaker (2004) har i sin forskning dokumenterat hur det är att vara anhörig i särskilt boende 

och vad anhöriga kan ha för behov av stöd. Hon visar i sin avhandling att de anhörigas 

främsta roll är att vara med, bevaka och bevara den äldres personliga identitet och därigenom 

värdighet (Whitaker 2004, s.219).   

Whitaker (2004) beskriver i sin studie hur de anhörigas situation har förändrats under de 

senaste decennierna. Enligt henne hade de anhöriga tidigare en roll som besökare, tolkare eller 

talesman men idag har de en annan roll som deltagare och medverkare i vården. De anhöriga 

engagerar sig och ger hjälp på olika sätt inom ramen för institutionsvården. Det handlar om att 

ha kunskap om de äldres hälsotillstånd, vilka behandlingar som kan behövas och vad som 

kommer att ske samt praktiska insatser som att vara hos den äldre, dela deras vardag, tankar, 

och upplevelser (Whitaker 2004, s.32).  

Äldre personer har, genom sin situation, förlorat många delar av sina sociala relationer till 

vänner och familj. De anhörigas närvaro och besök bidrar till att den äldre kan återknyta till 

dessa delvis förlorade sociala nätverk och aktiviteter. Genom anhörigas beskrivningar av den 

äldres personlighet och kunskap om hur den äldre vill ha det med kläder, utseende, mat, 

musik, kan de äldres identitet bevaras och förstärkas (Whitaker 2004 s. 148, 228). 

Arksey, Hepworth och Qureshi visar att de anhöriga fungerar som en viktig källa till 

information om de äldre i det sociala arbetet. Samarbete mellan socialarbetare och anhöriga 

kan bidra till att skapa den bäst anpassade behandlingsplanen och olika insatser. De påpekar 

att ett hinder i anhörigsmedverkan eller en aktiv roll i vården är att det kan leda till konflikter 

mellan olika aktörer i vården (Arksey, Hepworth & Qureshi 2000, s.42,44).  

En aspekt av de internationella synpunkterna på anhöriga och deras medverkan presenteras 

hos Crabbs Mac Donald (2011). Forskaren fokuserar på arbetet med äldre som har 

kommunikationssvårigheter (t.ex. p.g.a. sjukdom, stroke, ålderdom) och där hittar hon plats 

för aktivt deltagande av anhöriga. Hon påpekar att involverandet av en make eller 
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familjemedlem i kommunikationsträning kan ge stöd till äldre med 

kommunikationssvårigheter (Mac Donald 2011, s.14). 

Johansson (2007) har i sin forskning dokumenterat den förändrade relationen mellan 

frivilligorganisationer och den kommunala äldreomsorgen och hur samarbetet mellan dessa 

ser ut. Johansson visar i sin licentiatavhandling att nya frivillighetsformer växer fram och att 

förväntningarna i takt med det höjs på att både volontärer, frivilliga, och anhöriga ska hjälpa 

äldre i behov av stöd (Johansson, M. 2007, s. 10, 12).  

5.2 Hinder och möjligheter för anhörigas medverkan  
Andershed (1998) fokuserar på omsorg i livets slutskede och analyserar även hinder och 

möjligheter för anhörigas medverkan. I studien framkom att personalens förhållningsätt till 

anhöriga kan ses på två olika sätt, som positiva och negativa. Det positiva betyder möjligheter 

och negativa beskriver hinder för anhörigas medverkan. I den positiva beskriver hon att 

personalen bryr sig om och stöttar den anhöriga som leder till att öka anhörigas möjligheter 

till delkatighet i omsorgen på ett meningsfullt sätt. Den negativa innebär att brist på respekt, 

kommunikation att personalen bryr sig inte om anhöriga och detta betyder att anhöriga inte 

fick stöd av personalen som leder till delaktighet i mörkret (Andershed 1998, s. 43,44). 

Whitaker (2004) påpekar också i sin avhandling att dåligt bemötande och brist på information 

från personalen förhindrar de anhöriga från att ta en aktiv roll som anhörig i ett särskilt 

boende. Anhöriga känner en misströstan då personalen inte respekterar vårdtagaren. Närvaron 

av anhöriga innebär också en insyn utifrån i personalens vardag liksom äldres vardag och det 

leder ibland till konflikt mellan personal och anhöriga (Whitaker 2004, s.74). 

 

5.3 Stöd till anhöriga 
Andersson (2007) presenterar i sin avhandling äldre personer och deras anhörigas upplevelser 

och reflektioner kring vård vid livets slutskede. Hon påpekar att anhörigas engagemang under 

de äldres sista tid i livet är omfattande och att de anhöriga går in i nya roller och tar en del av 

ansvaret i den svåra situation som den äldre befinner sig i. Anhöriga kommunicerar med 

vårdpersonalen för att få en bild av den äldres hälsa och vårdsituation. Resultatet i hennes 

avhandling visar även att anhöriga också har behov av olika stödinsatser. Det som oftast 

efterfrågas är avlösning, information och kunskap, kommunikation, att bli bekräftad, 

uppskattad och sedd (Andersson 2007, s. 56, 57). 
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En annan aspekt av anhörigas medverkan och närvaro på äldreboende, nämligen relationer 

och syn på varandra utifrån anhörigas och personalens synvinkel, presenteras i en studie av 

Hertzberg och Ekman (2000). Studien visar att anhöriga var mer öppna med att dela med sig 

av sina erfarenheter medan personalen var mer återhållsamma i sitt sätt att berätta. Forskare 

nämner att dålig kommunikation var orsaken till både misstro och en känsla av begränsad 

påverkan utifrån de anhörigas synvinkel. De anser att genom att ge möjligheter till personalen 

att ta reda på i vilken utsträckning och på vilket sätt de anhöriga vill delta i vården kan man 

undvika missförstånd hos båda parter (Hertzberg & Ekman, 2000, s.614, 616, 621). 

Utifrån den internationella synen på anhöriga vill vi nämna Twiggs (1989, 1994) fyra 

modeller som handlar om relationen mellan formell och informell omsorg. Hennes modell 

utgår från hur anhöriga betraktas av den formella omsorgen.
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6. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
I vår studie har vi två teoretiska perspektiv. Twiggs modeller och Andersheds delaktighet i 

ljuset och delaktighet i mörkret. I våra resultat diskuterar vi utifrån dessa teoretiska 

utgångspunkter. 

 

6.1Twiggs modeller  
I diskussionen om anhöriga beskriver den engelska forskaren Twigg (1989) hur 

myndigheterna ser på anhöriga och deras behov av stöd samt hur detta ska tillgodoses. Hon 

har utvecklat fyra modeller med den anhöriga som resurs, anhöriga som medarbetare, 

anhöriga som klient och anhöriga som oberoende partner.   

Vi kommer att använda oss av Twiggs tre modeller av syn på anhöriga från hennes artikel 

(1989) och den fjärde modellen har vi hittat både hos Mossberg Sand (2007) och i Twigg och 

Atkin (1994).  

 

Twigg (1989) försökte tydliggöra relationen mellan formell och informell omsorg och utifrån 

empiriska studier identifierade hon fyra modeller med utgångspunkt från hur anhöriga 

betraktas av den formella omsorgen. Twigg (1989) har i sin forskning intresserat sig för de 

anhöriga, nämligen att det behövs kunskap om vad anhörigas insatser består av samt vilket 

stöd anhöriga efterfrågar. Enligt henne är detta en del av en komplex omsorgssituation (både 

formell och informell) men att de anhöriga själva varken är klienter eller patienter. 

 

I den första modellen, carers as resources, anhöriga som resurs betraktas anhöriga som resurs 

och de ses bara som en del av bakgrunden. Därför står varken den anhörige eller dennes 

behov/välmående i fokus för intresset. Uppkomsten av potentiella konfliker mellan anhöriga 

och äldre är ignorerade.  

 

I den andra modellen, carers as co-workers, anhöriga som medarbetare ligger fokus på att 

betrakta anhöriga, de som vårdar äldre hemma – att dessa inte bara är familjemedlemmar utan 

också kan vara vänner, släktningar eller grannar. I en sådan omsorg ligger betoningen på en 
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bra kvalitet och inte så mycket på konflikter mellan aktörer (hjälpbehövande och 

hjälputövande). Stöd till anhöriga ges bara för att de fortsätter att vårda.  

 

Den tredje modellen, carers as co-klient, anhöriga som klient. Här betraktas anhöriga som 

individuella klienter med sina egna behov. Det kan uppstå konflikter mellan anhöriga och 

äldre men då ligger intressefokus på anhörige och dennes behov (Twigg 1989, s. 55-60).  

 

Twigg och Atkin (1994) gick vidare i sin forskning och skapade också den fjärde modellen 

superseded carer som beskriver anhöriga som oberoende parter med var och en sina egna 

behov. I modellen ligger fokus på två aktörer individuellt från två olika synvinklar. 

Uppkomsten av intressekonflikter erkänns fullt ut med omtanke om båda individerna (Twigg 

& Atkin 1994, s. 24). 

 

6.2 Andersheds delaktighet i ljuset och delaktighet i mörkret 
Andershed (1998) beskriver i sin avhandling hur det är att vara anhörig vid livets slut och 

delaktighet i vården.  Hon delar upp anhörigas delaktighet på två olika sätt; delaktighet i ljuset 

och delaktighet i mörkret. Med delaktighet i ljuset menas att den anhörige var välinformerad 

och upplevde en meningsfull delaktighet som baseras på öppenhet, samverkan, respekt och 

förtroende mellan anhörig och personal. Delaktighet i mörkret innebär däremot att anhöriga 

upplever sig inte informerade, sedda eller bekräftade av personalen. Det innebär för den 

anhörige ett isolerat engagemang. När den anhörige inte får information minskar den 

anhöriges möjligheter att stödja den sjuke. Detta leder vidare till att anhöriga ”famlar i 

blindo” och det betyder att den anhörige inte upplever meningsfull delaktighet. Med 

meningsfull delaktighet menar Andershed ” att kunna vara delaktig på det sätt den anhörige 

själv önskar och strävar efter” (Andershed 1998, s. 4,29, 35).   

Andershed(1998) beskriver ytterligare den anhörigas delaktighet inom tre kategorier, att veta, 

att vara och att göra. Den första kategori, att veta, är både del av omsorgen och en 

förutsättning för delaktighet.  Anhöriga får vetskap om hur den sjuke mår och hur han har det. 

Kunskap är nödvändig för att ge den anhörige ökad möjlighet att välja hur den vill vara och 

vad vill den göra i omvårdnaden (Andershed 1998, s. 39,40).  

Den andra kategori, att vara, har dubbel betydelse. Dels att vara nära i den sjukes situation, 

besöka och dela den sjukes livsvärld, dels att personal är nära den anhörige. Personalen kan 

bry sig om och stötta den anhörige. Personalen kan också låta bli att bry sig om den anhörige. 
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Det negativa förhållningssättet handlar om brist på kommunikation och samverkan.  Den 

anhöriga behöver stöd för sin egen skull och för att orka stödja den sjuke (Andershed 1998, s. 

40, 42, 43).  

Den tredje kategori, ”att göra”, innebär att den anhörige stödjer den sjuke och deltar i det 

dagliga livet genom att lyssna, besöka vänner, småprata och ordna. Anhöriga strävar efter att 

sätta den sjukes intressen framför sina egna (Andershed 1998, s.40). 

7. METOD 
I detta avsnitt beskriver vi hur vi gick tillväga för att samla in vår empiri. Vi har använt oss av 

en kvalitativ forskningsmetod. Anledningen till att vi valt att använda oss av detta 

tillvägagångsätt är för att det hjälper oss få en bild av verkligheten.  

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer som kvalitativ undersökningsmetod. Enligt 

Bryman (2011) går semistrukturerade intervjuer ut på att intervjuaren har en intervjuguide 

med frågor som berör det ämne man undersöker. Genom denna metod fick vi fram en 

mångfald åsikter och synvinklar om det som vi funnit i forskningen om anhörigas roll 

(Bryman 2011, s. 206). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det särskilt lämpligt att 

använda sig av intervjuer för att studera personers upplevelser och förstå deras egen syn på 

sin livsvärld. De påpekar att man genom kvalitativa intervjuer kan sätta fokus på de kulturella, 

vardagliga och situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande och handlande 

(Kvale & Brinkmann 2009, s 41).  

 

7.1 Vetenskaplig ansats 
I den vetenskapsteoretiska ansatsen utgick vi ifrån det hermeneutiska förhållningsättet för att 

tolka och förstå resultaten från våra intervjuer. Ett hermeneutiskt synsätt handlar om 

förklaring av människors handlingar och förståelse av mänskligt beteende. Forskaren behöver 

förklara samt förstå det människor berättar, det som är speciellt och viktigt för dem. 

Förståelse av människors beteende är i fokus inom hermeneutiken (Bryman 2011,s. 32). Med 

detta hermeneutiska synsätt har vi tolkat personalens perspektiv om anhöriga inom 

äldreomsorg. Vi utgick från intervjuer för att få en bild av hur personalen ser på anhöriga i 

vården, deras beteende och behov av stöd. Vi tolkade vårdpersonalens upplevelse av sin 

verklighet. Reflektionen kring tolkningens betydelse var viktig för oss att ha med under hela 

skrivprocessen.  
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7.2 Litteratursökning 
För att hitta litteratur och forskning som är lämplig för vår uppsats har vi till största del använt 

oss av Linnéuniversitetets bibliotek på Campus i Växjö. Där har vi använt oss av bibliotekets 

sökdatabaser som LIBRIS och DIVA och sökmotorn GOOGLE. Vi har även sökt mycket 

litteratur via internet och har då använt oss av bland andra sökdatabasen ONE SEARCH. 

Sökord som vi har använt är bland andra anhöriga på äldreboende, stöd till anhöriga, sociala 

behov hos äldre. Då vi hade svårigheter med att hitta forskning angående personalen på 

äldreboende, personalens syn på anhöriga på äldreboende valde vi att utvidga sökorden till 

närliggande ämnen, anhöriga, anhörigskap, anhörigstöd och äldreomsorg, bemötande, äldre 

och motsvarande engelska orden. Att också läsa igenom referenslistorna på den litteratur vi 

funnit har varit till stor hjälp för oss. 

Därefter gjordes ett urval utifrån vad som är relevant för vårt uppsatsämne. Den tidigare 

forskning vi tittat på har fokuserat mer på anhörigas roll vid vård i hemmet eller i livets 

slutskede och delvis på anhörigas medverkan i äldreboende. Utifrån den tidigare forskningen 

valde vi att i vår studie fokusera på de anhörigas roll och anhörigstöd i omsorgen av de äldre. 

Vi fann olika internationella vetenskapliga artiklar som också är mycket relevanta för svenska 

förhållanden.   

7.3 Urval 
Vårt mål var att komma i kontakt med och intervjua sex olika chefer för äldreboenden, 

vårdpersonal i vårt närområde samt anhörigkonsulter i kommunen. För att komma i kontakt 

med enhetscheferna började vi med att mejla vårt informationsbrev till enhetschefer för olika 

boenden via mailadresser och nummer från kommunens hemsida. Två av dem svarade direkt 

att de kunde delta i vår studie. Övriga enhetschefer ringde vi upp. Alla chefer som vi 

kontaktade var villiga att delta i vår undersökning. På två boenden var det chefer som bokade 

tid med undersköterskor för oss, på de andra fick vi själva boka tiden direkt hos 

undersköterskor. Vi har besökt personalens arbetsplatser och frågat om kan de vara med i vår 

studie.  Till slut fick vi tid för intervjuer med fjorton personal. Detta var mer än vad vi 

planerade från början och det blev inget bortfall i vår studie. 

Det var sex områdeschefer, sju undersköterskor och en anhörigkonsult med mellan två till 

trettio års yrkeserfarenheter. Studien innehåller en intervju med en manlig områdechef medan 

alla andra informanter är kvinnor. Vi valde dessa intervjupersoner eftersom de har kunskap 

om äldre och anhörigskapet samt eftersom de är personal med mycket kontakt med de 
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anhöriga. Enligt Bryman (2011, s.343) är det ett målinriktat urval vilket betyder att man 

försöker skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och det urval vi gjort. 

Intervjupersonerna var samtliga utbildade inom sina yrkesområden. De flesta enhetschefer 

hade högskolutbildning inom socialt arbete, förutom en som var undersköterska. Både 

undersköterskor och anhörigkonsult är utbildade undersköterskor inom omvårdnad. För att 

öka uppsatsens trovärdighet och få en hel bild av olika perspektiv och miljöer har vi intervjuat 

personal på olika särskilda boenden både i kommunens tätort och yttre områden.   

 

7.4Genomförande och bearbetning av intervjuer  
Vi har genomfört alla fjorton intervjuer tillsammans och vi har spelat in intervjuerna vilket 

underlättat arbetet eftersom vi kunnat fokusera oss helt på samtalet. Vi planerade att 

intervjuerna skulle vara mellan fyrtio och sextio minuter men de första två intervjuerna tog 

upp till 1,5 timme. Sedan märkte vi att personalen var stressad på grund av tidsbrist eftersom 

vi bokat en timme med dem och då blev vi noggranna med att hålla den bokade tiden. 

Efterföljande intervjuer tog upp till ungefär en timma. Under varje intervju förde en av oss 

samtalet medan den andra tog anteckningar. Det kom fram efter tre intervjuer att bandspelaren 

inte hade fungerat. I de tre intervjuerna stödjer vi oss enbart på anteckningar som vi förde 

tillsammans och det vi tillsammans noterade ned direkt efter intervjutillfället. En av 

intervjuerna var med en enhetschef och de andra med undersköterskor. Transkriberingen av 

materialet har även genomförts gemensamt så snart det har varit möjligt efter intervjuerna. Vi 

har transkriberat ordagrant genom att en av oss har lyssnat och den andra har skrivit. En 

utskrift är en översättning av en berättarform, muntlig diskurs- till annan berättarform- 

skriftligt diskurs. Att transkribera innebär att transformera, att ändra från en form till annan 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 194) För att få en bättre överblick valde vi att klippa ut och 

sortera det transkriberade materialet under olika rubriker som t.ex. medverkan, stöd.  Detta 

har underlättat vårt arbete med det empiriska materialet. Därefter har vi med hjälp av vår 

teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning analyserat vår empiri till resultatet. Vi stödde 

vår reflektion i relevant litteratur. Slutligen har vi under olika rubriker samlat intressanta 

aspekter av empirin som framkom under intervjuerna.  

Vi har redigerat de citat som vi har valt att använda i resultatet för att utelämna ord som ”va” 

och ”liksom”. Likaså har vissa ord omformulerats till skriftspråk för att anpassa texten till 

akademiskt skrivande. 
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I intervjuerna kom det fram olika namn på äldre. Enhetschefer kallade ofta de äldre för ”den 

enskilde” eller ”kunden” medan undersköterskorna oftare kallade dem ”boende”. Vi valde att 

skriva ”den äldre” i vår uppsats men i citat från undersköterskor eller chefer har vi presenterat 

svaren utifrån deras ordval såsom ”den enskilde” eller ”den boende”.   

Vi försökte skapa en god kontakt för att intervjupersonen skulle kunna tala fritt och vi 

lyssnade uppmärksamt, visade stort intresse, förståelse och respekt. En intervjuguide är ett 

manus som mer eller mindre strukturerar intervjuns förlopp. I vår guide formulerade vi frågor 

som motsvarade vårt studiesyfte och våra frågeställningar. Vi hade varierande frågor till de 

två olika yrkesgrupperna undersköterskor och enhetschefer (Kvale & Brinkman 2009, s. 146).  

Vi har varit på alla intervjuer tillsammans för att få samma bild och för att stödja varandra 

genom att anteckna eller att ge följdfrågor. Vi utgick från en intervjuguide (bilaga 2). 

Intervjupersonen har haft frihet att svara på sitt eget sätt och frågorna behövde inte ställas i 

samma ordning som i guiden. Det var också tillåtet att ställa frågor som inte fanns med i 

intervjuguiden samt följdfrågor med anknytning till det som intervjupersonen tidigare sagt. Vi 

var försiktiga när vi ställde följdfrågor eftersom vi inte ville avbryta deras berättelse och inte 

tappa intresse.  

 

7.5 Etiska övervägande  
I vårt uppstatsskrivande följde vi Vetenskapsrådets (2012)  fyra huvudkrav när det gäller 

forskningsetiska principer; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

Forskningsetiska krav som informantens samtycke betyder att man informerar 

intervjupersonerna om det allmänna syftet och om vilka risker och fördelar som kan vara 

förenade med deltagande i forskningsprojektet. Vi har informerat intervjupersonerna om att 

deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Före 

påbörjad intervju fick intervjupersonerna ett informationsbrev (bilaga 1) där information om 

uppsatsen samt kontaktuppgifter fanns och innan intervjun började informerade vi om detta 

igen muntligt. Intervjupersonerna fick lämna sitt samtycke till att intervjuerna spelades in med 

MP3 vilket alla godkände. Vi har transkriberat alla intervjuer samt skrivit ut dem för att kunna 

analysera dem. Allt detta sker under tystnadsplikt. Vårt mål är att presentera samlade data 

med respekt för varje individ. Vi anser att vi uppfyllde samtyckeskravet (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 87-88). 
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Konfidentialitetskravet betyder att privat data som identifierar deltagarna i undersökningen 

inte kommer att avslöjas. Även här förmedlades det både skriftligt i informationsbrevet och 

muntligt till deltagarna att de kommer att vara anonyma. Vi hade inte heller några namn eller 

personuppgifter på deltagarna då det inte finns något behov av det. Detta innebär att 

materialet i sig blev svårt att identifiera. I resultaten ska det inte finnas någon form av 

personlig identifiering. Vi nämner inte ort, boende eller namn på personal i vårt arbete utan 

varje person fick en siffra istället för namn. För att förhålla oss etiskt gentemot 

intervjupersonerna presenteras de med sitt yrke. För att ta hänsyn till nyttjandekravet 

informerades intervjupersonerna om att det insamlade materialet endast kommer lyssnas på av 

oss och endast användas som empiri i denna c-uppsats (Kvale & Brinkmann 2009, s. 87-93). 

Vårt uppsatsämne handlar inte om känsliga eller moraliska frågor och krävde därför inte 

någon etisk prövning innan undersökningen kunde påbörjas jmf Kvale och Brinkmann (2009, 

s.78). 

 

7.6 Reliabilitet, validitet, generalisering  
Reliabilitet handlar om forskningsresultatens tillförlighet, trovärdighet och pålitlighet. Det 

handlar även om i vilken utsträckning andra forskare ska kunna reproducera resultatet vid en 

annan tidpunkt. Det innebär att respondenterna kommer att förändra sina svar under 

intervjuerna eller ger olika svar till olika intervjuare (Kvale & Brinkmann 2009, s. 263). För 

att stärka reliabiliteten i vår studie har vi varit noga med att under intervjuerna använda oss av 

vår intervjuguide.  

Vårt studiematerial kommer från olika miljöer och perspektiv. För att öka uppsatsens 

reliabilitet och få en hel bild från olika håll, har vi intervjuat personal på olika särskilda 

boenden.  

Vi har tittat på deras kunskap om anhörigas medverkan som en styrka för resultatet. Vid 

utskrift av materialet har en av oss först lyssnat på bandet och den andra har skrivit.  

Dessutom lyssnade den andra och kontrollerade att innehållet stämde. En fördel var att vi var 

två uttolkare av det inspelade materialet.   

Reliabilitet höjs också av att det under intervjuerna ställdes öppna och följdfrågor, vilket 

minskar risken för missförstånd. Vi känner att detta i sin tur ökade reliabilitet av studien. 
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Validitet handlar om giltighet, sanning och riktighet och styrkan i ett yttrande. Inom 

samhällsvetenskapen förklaras begreppet med att en metod undersöker vad den förväntas 

undersöka (Kvale & Brinkmann 2009, s.263). 

Vi har i våra intervjuer försökt följa Kvale och Brinkmanns (2009, s. 267) beskrivningar om 

validitet. Vi utgick från vår teoretiska utgångspunkt med forskningsfrågor och att skaffa 

material och tematiserade det. I planeringen utgick vi från en kvalitativ metod och gjorde en 

intervjuguide som passade vårt syfte. Samma intervjuguide har använts vid samtliga 

intervjuer.  

 Vi har följt etiska perspektiv såsom att producera kunskap som inte skadar någon utan som 

kan vara till nytta. Vi gjorde inspelningar av intervjuer, bland annat för att säkerställa 

kvaliteten på transkribering. Vi har sedan skrivit ut transkriberat materialet. I analysen 

använde vi oss av citat från intervjuer och försökte se till att tolkningen har ett samband med 

det och våra grundläggande teorier. Vi har kunnat kontrollera många svar från olika 

kunskapskällor. Vi anser att vi använde rätt kvalitativa forskningsmetod för att uppnå så hög 

validitet som möjligt med tanke på vårt syfte. 

Generalisering har i kvalitativ forskning ofta behandlats i relationen till fallstudier som när 

och hur kan man generalisera från ett fall till ett annat. Vi gjort en kvalitativ studie och vårt 

syfte inte varit att generalisera det. Vi kan inte generalisera vår studie till hela Sverige 

eftersom vår studie baserats på ett mindre område.  Man kunde komma fram till annat resultat 

i större kommuner där de flesta anhöriga inte bor i områden med ett särskilt boende.  
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8. RESULTAT OCH ANALYS 
Syftet med denna studie är att förstå vårdpersonalens syn på anhörigas medverkan och deras 

närvaro i den vård som bedrivs i särskilt boende samt ta reda på vad som kan utgöra stöd eller 

hinder för anhöriga.  

Studien har baserats på fjorton semistrukturerade intervjuer som analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys och har resulterat i fyra kategorier: Anhöriga som resurs, Anhöriga som 

medarbetare - möjligheter och hinder, Anhöriga som klient - samt stödformer och 

Förväntningar på anhöriga. Vi har valt att analysera anhörigas medverkan i offentlig omsorg 

utifrån Twiggs (1989) tre modeller; resurs, medarbetare och klient samt av Andersheds 

(1998) begrepp delaktighet i ljuset och delaktighet i mörkret.  

 

8.1 Anhöriga som resurs   
Resultatet av studien visar att samtliga intervjupersoner betraktar ”anhöriga som resurs i den 

offentliga äldreomsorgen”. Utifrån resultatet uttrycker personalen att de äldre får sina behov 

tillgodosedda genom olika typer av insatser som äldreomsorgen erbjuder dem. De anhöriga är 

en viktig resurs, enligt samtliga intervjupersoner, därför att de tillgodoser de äldres sociala 

behov och underlättar också personalens arbete genom olika insatser. Därför visar vår studie 

tydligt att anhöriga inte får glömmas bort; de har värdefull kunskap som har stor betydelse för 

hur omsorgen kring deras äldre ska utformas. 

 Den generella synen på anhöriga har förändrats. Idag ser vi anhöriga som en 

resurs och de är involverade i de flesta ärenden. Tidigare brukare de anhöriga 

backa efter den äldres flyttning till äldreboende (1). 

Anhörigas roll är viktig, eftersom de har relation till de som bor på boendet. Bra 

samarbete med anhöriga hjälper ofta till att uppnå ett bra resultat för de äldre (5) 

Utifrån personalens synvinkel kan äldre på boendet, genom kontakt med anhöriga, fortsätta att 

känna sig som en del av sin familj och det är viktigt att anhöriga finns för att aktivera dem i 

deras liv. Anhöriga som resurs presenteras av Twigg (1989) genom en resursmodell. I denna 

modell tas anhörigas insatser för givet och det offentliga systemet skall endast träda in när 

anhöriga inte finns tillgängliga som hjälpgivare. Vi kopplar Twiggs modell till de insatser 
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som de offentliga systemen erbjuder i form av kontaktmanskap eller kommuners träffpunkter 

för att tillgodose de äldres sociala behov när anhöriga inte finns till hands. I det här 

samanhanget är anhöriga en viktig resurs med sina frivilliga och oavlönade insatser inom den 

offentliga äldreomsorgen. Twigg och Atkin (1994) påpekar att modellen återspeglar den 

dominerande verklighet som finns inom social omsorg, nämligen att den hjälp som anhöriga 

ansvarar för utgör den informella omsorgen (Twigg & Atkin 1994, s. 12-14). 

Mossberg Sand (2007) analyserar modellen utifrån ett svenskt sammanhang och drar 

slutsatsen att det kan finnas olika behov som den äldre kan ha, men att den anhöriga som 

hjälper till kan bli osynlig eftersom fokus ligger på den äldre (Mossberg Sand 2007, s. 115).  

 

8.1.1 Resurs för sociala behov 

Vi frågade intervjupersonerna om sociala behov hos de äldre på boendet. Personalen nämner 

att när de äldre har flyttat till boendet tar de med sig sina minnen, identitet mm. Vissa äldre 

behöver tillbringa tid med andra människor medan andra tvärtom väljer att vara ensamma i 

sin lägenhet och njuta av sin privata sfär. Resultatet visar att anhöriga med sin närvaro blir en 

fortsättning av äldres tidigare liv. De kan väcka olika känslor hos de äldre och de kan känna 

sig hemma. I vår studie kom det fram att både chefer och vårdpersonal har positiva 

erfarenheter av anhörigas besök eftersom det underlättar arbetet med de äldre. 

De äldre laddar sig positivt både under och innan besöket… (1) 

De som är ensamma behöver mer stöd, mer uppmärksamhet… Genom umgänge med 

sina anhöriga mår de äldre bättre (de sover och äter bättre) och detta underlättar 

vårdpersonalens arbete. Det är som cirklar som påverkar varandra. (12)  

Både personalen och litteraturen visar att anhöriga har stort värde för boendet eftersom de 

representerar ett viktigt inslag från världen utanför vården och kan vara en resurs på olika sätt. 

Enligt Dahlberg (2002, s. 256) behöver äldre som har flyttat till särskilt boende sina anhöriga 

i form av social insats. Genom sällskap med sina nära och kära kan äldre bryta sin isolering 

Ytterligare poängterar Wånell (2006, s. 190) att den äldres sociala nätverk bidrar till att stärka 

dennes självbild och öka känslan av tillhörlighet. 

Vår studie visar också att anhöriga inte bara utgör en resurs för sina äldre utan för alla äldre i 

boendet eftersom de med tiden blir vänner även med de andra äldre. De äldre och personalen 
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vänjer sig vid anhörigas regelbundna besök. Exempelvis kommer de och bakar våfflor till alla 

på avdelningen, tar aktiv del i fester på boendet och finns till hands på andra sätt. Personalen 

som vi intervjuat har bland annat lagt märke till att anhöriga, särskilt de som bor nära boendet 

och är pensionärer, oftare brukar besöka sina äldre. Det är många på boendet som bli glada för 

deras besök eller ledsna vid deras frånvaro. En undersköterska beskriver det så här: 

En anhörig kommer ofta hit, det känns som att han tillhör verksamheten. Det känns 

konstigt om han inte kommer hit (13)  

Anhörigas närvaro, som vi återkommer till i våra intervjuer, påverkar stämningen inte bara 

hos den äldre utan också hos andra på boendet. Till och med Whitaker (2009, s. 49) pekar på 

att anhörigas besök eller vistelse förändrar karaktär och stämningen på äldreboendet, att det 

blir liv och rörelse, det hörs att människor skrattar, samtalar med varandra och framför allt de 

äldre gläds åt besöken. 

8.1.2  Resurs i form av informationskälla  

Vår studie visar att anhöriga utgör en resurs i sin egenskap att vara en viktig informationskälla 

till den äldres tidigare liv. Personalen får viktig information om hur den äldre levde innan, 

exempelvis om han/hon var en aktiv person som tyckte om sport och aktiviteter eller ville 

bara ha ett stilla liv och läsa böcker; om livsvanor (morgon- eller kvällsmänniska; matvanor; 

fritidsintressen osv). Detta underlättar för personalen att bemöta den äldre på bästa sätt samt 

för att anpassa aktiviteteter eller tolka och förklara äldres beteende. 

De berättar den äldres livshistoria när den äldre flyttar in och också senare vid 

behov. Detta är ett viktigt verktyg särskild för de som är dementa och svårt sjuka 

(11). 

Anhöriga är som en kunskapskälla om vad som funkar eller inte inom vården (8) 

Personalen uppger att anhöriga är en resurs som informationskälla särskilt för de äldre som 

inte kan uttrycka sig själva (jmf Arksey, Hepworth & Qureshi 2000, s.42,44). Det finns äldre 

som kan ha kommunikationssvårigheter p.g.a. sjukdom och för dessa kan anhöriga fungera 

som en viktig kunskapskälla för personalen. Anhöriga har olika kunskap: om den äldres 

bakgrund, sjukdomshistoria, språkbakgrund (modersmål eller extra språk) och kulturella 

bakgrund. Alla dessa upplysningar är värdefulla i omsorgen. Även information om den äldres 

sociala vanor, humor och språkbruk (Crabbs Mac Donald 2011, s. 14). 
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8.1.3 Anhöriga som ekonomisk resurs  

Vårt studieresultat visar att anhöriga kan bli en ekonomisk resurs för äldreomsorgen genom 

att de sparar tid för personal samt att detta också underlättar organiseringen av verksamheten. 

Till exempel kan anhöriga följa med sina äldre till sjukhuset. Många gånger tar en sådan 

insats hela dagen p.g.a. att sjukhuset kan ligga på längre avstånd.  

Enlig resursmodellen är anhörigas insats av hjälp en gratis produkt för staten (både för 

mottagare av vård och också myndigheterna). Anhöriga är oavlönade arbetare. Staten har inga 

kostnader för dem - åtminstone i denna modell (Twigg & Atkin 1994, s. 14).  

Det är bra när de anhöriga följer med den äldre till sjukhus eller på läkarbesök. Det 

krävs planering av schema och personalen (14).  

Både våra respondenter (intervjupersoner) och Johansson (2007) nämner att anhöriga med 

sina insatser medverkar till att minska kostnaderna för den offentliga vården och omsorgen. 

Frivilliga insatser från frivilligorganisationer och anhöriga har återupptäckts som en viktig 

resurs. Frivilligas stödjande roll kan ersätta den kommunalt anställda personalens uppgift 

kring stödinsats i form av ledsagning som t.ex. att gå med på läkarbesök eller att följa med 

den äldre (Johansson, M. 2007, s. 93, 119).  

8.1.4 Resurs för livskvalitet  

Anhöriga är en resurs för personalen men framför allt en viktig resurs för sina äldre och i 

arbetet för att förbättra deras livskvalitet. Det här tolkar som att de bidrar till den upplevda 

känslan av att leva ett gott liv. Andresson (2007) påpekar att begreppet livskvalitet används 

som synonym till välbefinnande och livstillfredsställelse. Anhörigas närvaro fyller 

emotionella behov och deras avsaknad av familj som personalen inte kan ersätta (Andresson 

2007, 18). 

Genom kontakten med anhöriga lever de äldre ett helt vanligt liv… de blir piggare och 

klarar sig själva. Livet förändras mycket. (3)  

Ett stort nätverk betyder rikare liv och dessutom bättre livskvalitet. Anhöriga kan 

”väcka” någonting i de äldres liv som personalen inte kan. (1) 

Det återkom flera gånger i intervjuerna att anhöriga genom sin närvaro i den äldres liv ger 

dem mycket. Tack vare en bra relation mår de äldre bättre, är mindre sjuka, har livslust och 
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upplever välbefinnande och livskvalitet. Lundgren (2000, s.43) beskriver denna aspekt i sin 

avhandling och påpekar att livskvalitet i detta sammanhang bygger på ”små” förnödenheter; 

ett tänt ljus, doft av nybakat bröd, starka armar som orkar lyfta, lugn och ro. En torr blöja och 

att lämnas ifred med sina tankar. Det betyder också allt det ”lilla” som personalen har stor 

respekt för. Bengtsson (2005, s.16) betonar vikten av samspel mellan anhöriga och personalen 

på äldreboendet när det gäller att forma en meningsfull tillvaro där de äldre känner lust, glädje 

och trygghet, vilket kan bidra till att öka den äldres livskvalitet. Även hos Andersson (2007) 

finns olika faktorer som bidrar till att den äldre kan uppleva livskvalitet.  Framför allt att 

bevara värdigheten, att kunna njuta av små ting i livet, att känna sig hemma, att vara viktig för 

andra människor (Andersson 2007, s.20, 21).  

 

8.2 Anhöriga som medarbetare  
Resultatet från vår studie visar att både enhetschefer och undersköterskor betraktar anhöriga 

som medarbetare i den offentliga äldreomsorgen. Personalen uppger att de anhöriga är en 

mycket viktig del i omsorgen och en stor del av de anhöriga engagerar sig i omsorgen av sina 

äldre. De är närvarande, visar intresse, delar deras vardag och deltar i deras omsorg. Anhöriga 

gör de äldres vardag meningsfull och underlättar personalens arbete. 

  

 Vissa anhöriga är mer engagerade för sina äldre, vill veta mycket om sin närstående 

och kräver också att få vara delaktiga. (2) 

 

Äldre som har nära kontakt med sina anhöriga är mer aktiva. Om de exempelvis går 

ut och går tillsammans är den äldre mer glad och tillfreds när han eller hon kommer 

in igen. Det underlättar vårt arbete (7)  

 

Resultatet av studien visar att samtliga intervjupersoner har liknande berättelser om mötet 

med anhöriga. I vår studie har vi kommit fram till att anhöriga tar plats som medarbetare i 

omsorgen utifrån Twiggs medverkansmodell. Twigg (1989) har identifierat den anhöriges roll 

som medarbetare i sin samverkan med offentliga stödinsatser och omsorger. I modellen 

betraktas omsorg om äldre som ett gemensamt projekt mellan de informella och formella 

omsorgssystemen. Det tas för givet att anhöriga vill vara hjälpgivare och eventuella konflikter 
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mellan de anhöriga och äldre uppmärksammas inte. Enligt Twigg (1989) är grundantagandet 

att anhöriga vill vara hjälpgivare och att anhörigstöd skall utgå från de villkoren.  

I vår studie ställde vi bland annat frågan: Vad är det egentligen anhöriga gör med sina äldre 

och hur kan de medverka i äldreomsorgen? Vår studie visar att allt detta innebär viss social 

samvaro i vardagen: besök, att vara nära, gå på kafé tillsammans, ta en promenad, samtala, 

dela ett minne, läsa en bok, pyssla, handla eller göra fler praktiska saker som att kontakta 

myndigheter. Den viktigaste medverkan som personalen nämnde var att anhöriga kan ge 

levnadsinformation som den äldre själv inte längre kan berätta. Anhöriga brukar även hjälpa 

till med olika saker och uträttar en del av personalens uppgifter: att ta med tvätt hem, mata 

den äldre eller följa med dem till läkare. 

En del anhöriga kommer på besök varje dag, tar en promenad, samtalar med de 

boende. De åker en biltur, besöker deras barndomshem eller tittar på någonting 

speciellt med dem. Många äldre känner igen sig. (1) 

De pratar och minns sådant som hänt tidigare. Det är mycket viktigt för den äldre. 

Men det kan också handla om att dela med sig av sin rädsla för döden med anhöriga. 

(12) 

Utifrån personalens syn innebär de anhörigas medverkan i omsorgen ofta att de engagerar sig 

i det som händer på boendet. Anhöriga vill ha kunskap om äldres hälsotillstånd. Detta har 

betydelse för att bekräfta och betrakta den äldres identitet som Whitaker (2004) beskriver i sin 

avhandling. Vi har kommit fram till liknande slutsats genom de svar vi fått av 

intervjupersonerna. 

Även Andersheds (1998) kategoriseringar ”Att vara” och ”Att göra” beskriver betydelsen av 

anhörigas närvaro för deras äldre. Vikten av detta kommer fram tydligt i resultatet av vår 

studie; de anhöriga är närvarande och delar ofta den äldres vardag. Det som vi fått fram 

genom våra intervjuer stämmer väl överens med det som Andershed (1998) kallar för 

”meningsfull delaktighet” (jmf Andershed 1998, s,40). Anhörigas medverkan måste bygga på 

deras egna förutsättningar och svara mot de äldres önskemål och behov (jmf Whitaker 2004, 

s.32).  

Intervjupersonerna poängterar att de anhörigas insatser är frivilliga och att de inte ställer några 

krav på anhöriga att medverka.  
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”Vi lyssnar på och respekterar de anhöriga och hur, och i vilken omfattning, de vill 

medverka.  Vi önskar bara…” (7).    

 

Enligt Dahlberg (2002) betraktas anhörigas insatser som ett frivilligt komplement till den 

kommunala äldreomsorgen. De anhöriga får inte alltid möjlighet att fatta ett medvetet beslut. 

De anhörigas fria val begränsas av den moraluppfattning som råder. Anhöriga har inte någon 

laglig skyldighet även om anhöriga kan känna en moralisk skyldighet att stötta sin närstående 

(Dahlberg 2002, s. 8).  

8.2.1 Mögligheter med delaktighet i ljuset 

Resultaten visar att de anhörigas medverkan i omsorgen ses som betydelsefull av personalen 

som gärna gör denna möjlig genom olika samtalsformer med de anhöriga; välkomstsamtal, 

uppföljningssamtal, genomförandeplan och vid behov anhörigsamtal. Personalen beskriver 

hur de anhöriga involveras i omsorgsprocessen redan vid välkomstsamtal. Utifrån personalens 

syn innebär det en rollfördelning om vad som är personalens uppgifter och hur anhöriga 

förhåller sig till medverkan samt information om omsorgsprocesser, om boendets miljö, 

vanor, städning, tvätt, rutiner osv. Personalen skickar informationsbrev, erbjuder olika 

aktiviterer som fester och anhörigträffar samt informerar om kommunens anhörigstödinsatser 

i form av träffpunkter, anhörigkonsult och de frivilliga organisationernas insatser inom 

anhörigstöd.  

 

Vårdpersonalens första möte med anhöriga är mycket viktigt. De anhöriga måste få 

känna sig välkomna. Alla får en kontaktman som är spindeln i nätet mellan anhöriga 

och de äldre. Vi kommer överens med de äldre och anhöriga i välkomstsamtal (4). 

 

Vi har bra samtal med anhöriga om vad de kan och inte kan göra. Det underlättar 

det konkreta samarbetet senare. De kan hjälpa så mycket som de vill och kan (5). 

”Vi får ett första intryck i välkomstsamtalet om de vill medverka eller inte” (2). 

Utifrån intervjuer betecknar personalen vikten av välkomstsamtal som enligt Johansson 

(2007) innebär att äldreomsorgen bjuder in till en tidig kontakt med de anhöriga. Att 

organisera vård och omsorg så att den blir ”anhörigvänlig” är en viktig utvecklingsuppgift. 

Förhållningssättet bygger på att personalen ger anhöriga möjligheter till delaktighet i 
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processen att forma ett anhörigstöd (Johansson, L. 2007, s. 110). Josefsson (2008) framhåller 

att om man från börjar betraktar anhöriga som medarbetare får de en ökad status och känner 

sig behövda. Annars kan anhöriga, som inte tillåts medverka i omsorgen, känna sig övergivna 

och i underläge. Nyckeln till ett bra samarbete är att utveckla en dialog och en relation mellan 

den offentliga omsorgen och de anhöriga (Josefsson 2008, s. 22).  

 

Resultatet av vår studies visar att daglig kontakt med anhöriga möjliggör anhörigas 

medverkan i särskilt boende. Personalen upplever att anhöriga får tillräcklig information om 

sina äldre vid dagligt besök eller daglig telefonkontakt. Det gör att anhöriga kan diskutera 

med personalen om den äldres situation, lämna sina synpunkter om vården och dela med sig 

av sina erfarenheter. Även kontaktpersonerna eller enhetscheferna tar samtal med anhöriga 

vid behov. 

 

En del anhöriga engagerar sig mycket, kommer på besök eller ringer varje dag och 

frågar hur de äldre mår, om mat/sovrutiner etc. Vi informerar dem om hur den äldre 

har det på boendet (13). 

 

Här är vi överens med det som Andershed (1998) beskriver som delaktighet i ljuset, vilket vi 

också kommer fram till i vårt resultat, nämligen att anhöriga är väl informerade av personalen. 

Den står i ”ljuset” om den anhörige är välinformerad och utifrån detta har vi i vår analys 

kommit fram till att anhöriga fått veta genom att de blivit informerade av personalen. 

Personalen är öppen med att ge information till anhöriga som vill veta. Det är alltså en 

delaktighet i ljuset när kommunikation mellan anhöriga och personal fungerar. Enligt 

Andershed (1998) är det att få veta ett nyckelsbegrepp som utgör såväl en del av omsorgen 

som en förutsättning för medverkan. Anhörigas meningsfulla delaktighet kan vara till stöd för 

vårdpersonalen i deras arbete med de äldre. Vårt resultat visar även att anhöriga medverkar i 

omsorgen på det sätt som Andersheds (1998) beskriver som meningsfull delaktighet 

(Andershed 1998, s. 37).  

Hertzman och Ekman (2000) påpekar på liknande sätt att personalen borde motiveras att vara 

mer synlig och tillgänglig för anhöriga under besökstiden, bland annat genom enskilda samtal. 

Detta skulle också ge personalen möjligheter att ta reda på vilken i utsträckning och på vilket 

sätt de anhöriga vill delta i vården (Hertzman & Ekman 2000, s. 621). 
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Personalen har olika bilder av anhöriga och de kopplar det till tidigare relationerna mellan 

anhöriga och den äldre som är central i anhörigas medverkan. I intervjuerna kom det fram två 

olika bilder av anhöriga, de som är aktiva och engagerar sig mycket och de som inte syns som 

backar efter den äldres flytt till boendet. Det framkom i våra intervjuer att personalen försöker 

uppmuntra anhöriga, även de som syns inte på boendet, att vara aktiva och hälsa på sina äldre 

på boendet genom olika erbjudanden och aktiviteter.  

Vi uppmuntrar anhöriga att hälsa på så mycket de kan, att de inte lämnar och 

glömmer sina äldre (4). 

Vårt resultat visar att personalen bryr sig om och stöttar de anhöriga. Enligt Andershed (1998) 

är det viktigt att kunna frigöra resurser och möjliggöra för anhöriga att vara delaktiga (jmf 

Andershed 1998, s. 40).  

8.2.2 Hinder som skapar delaktighet i mörkret  

Vid intervjun togs flera frågor upp om personalens kontakt och kommunikation med 

anhöriga. Resultatet visar att förhållandet mellan anhöriga och vårdpersonal har betydelse för 

de anhörigas medverkan i omsorgen.  I vår studie beskriver vårdpersonalen att det i vissa fall 

uppstår olika problem i kontakten med de anhöriga. Dessutom uppfattas vissa anhöriga ibland 

som en källa till irritation och konflikt i boendet. Många i personalen upplever att anhöriga 

kan bli besvärliga genom att vara mer kritiska, ifrågasättande, oroliga och mer krävande. 

Vidare kan höga förväntningar, bristande kunskap om åldrande och äldres sjukdomar leda till 

missförstånd. Personalen uppfattar att det kan bli svårt att kommunicera med denna typ av 

anhöriga, vilket i sin tur utgör ett hinder för anhöriga att få tillräcklig information om sina 

äldre.  

 

 En anhörig vill att personalen ska bli som en personlig assistent för mamman. Då 

måste vi förklara att mamman inte kan få all uppmärksamhet (9) 

Barn förstår inte att föräldrar blir äldre eller förändras på grund av demens eller 

åldrande. Det finns en del personer som inte accepterar att mamma bli äldre och 

kommer att dö.  Det är en svår situation (3).  

Ibland uppstår brist i information och kommunikation. Anhöriga kanske inte har 

tagit till sig information som gått ut och det visar sig att de inte hört informationen 

(4). 
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Vårt resultat visar att anhöriga som har brist på information hamnar i det som Andershed 

(1998) beskriver som delaktighet i mörkret. Utifrån personalens upplevelser kan den 

negativa atmosfären mellan anhöriga och personalen öka riskerna för sämre delaktighet, 

alltså en delaktighet i mörkret. Anhöriga som har brist på information om sina äldre känner 

sig isolerade enligt Andershed (1998). De upplever sig inte tillräckligt informerade, sedda 

eller bekräftade av personalen. Den anhörige upplever inte meningsfull delaktighet utan 

”famlar i blindo” (Andershed 1998, s. 4).  Även Johansson (2007) beskriver värdet av 

relationen mellan personal och anhöriga i omsorgen. Han påpekar att det är viktigt att 

personalen inte förknippar anhöriga med problem, klagomål och till och med konflikter. 

Inte minst personalen har vittnat om att man ofta upplever att anhöriga är ”besvärliga". 

Attityder av detta slag utgör inga bra förutsättningar för en bra relation till anhöriga. 

Personalen tycker inte att det är deras uppgift att hjälpa de anhöriga utan deras uppdrag är i 

första hand att se till den hjälpsökandes situation och bästa (Johansson L, 2007, s. 113, 

110). 

Utifrån vårt resultat uppfattas de anhöriga av personalen som mycket krävande, besvärliga 

och att de saknar kunskap. Detta bekräftas av Bengtsson(2005), som menar att 

demenssjukdomen Alzheimers sjukdom skapar ofta rädslor och oro hos anhöriga. Det kan inte 

vara lätt för personalen att bemöta anhöriga på bästa sätt i alla lägen. Här menar Bengtsson 

(2005) att enda sättet att bemöta ett sådant beteende från en anhörig är att visa förståelse och 

ödmjukhet inför vårdtagarens anhöriga (Bengtsson 2005 s. 21, 38).  

I vår studie beskriver personalen att det ofta uppkommer konflikter mellan de anhöriga och 

personalen på grund av olika syn på vården och anhörigas mer kontrollerande beteende.  Det 

framkom att personalen upplevde att anhöriga inte litade på dem. En del i personalen tycker 

att det är irriterande när anhöriga själva vill bestämma över sina äldre och framför sina 

synpunkter på hur omsorgen ska genomföras. Det här utgör en stressfaktor för personalen. En 

del av de intervjuade undersköterskorna berättar om sina upplevelser av förhållande till 

anhöriga vilka vi presenterar här nedan: 

 

En anhörig vill att mamma ska äta gröt eftersom hon har gjort det hela livet. Här 

märkte vi att hon inte vill ha gröt längre utan fil. Det var svårt att förklara till 

dottern att mamma inte ville.(10) 
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Anhöriga som tidigare själva vårdat sina äldre har svårt att släppa kontrollen över 

dem. De vill styra och kontrollera allt. Speciellt när det gäller kläder, sovtider och 

mat (9). 

Ibland, i vissa situationer, kan anhöriga ha ögonen på personalen. Det kan skapa 

stressfaktor för personalen… (5). 

Ytterligare kom det fram i resultatet att vårdpersonal har strategier för att motverka denna 

typ av konflikter genom att ”lyssna på de anhöriga ”och ”utgå från den äldres vilja”.  

Ett dilemma. Anhöriga uttrycker ofta vad de vill, kanske något som vi i vården 

märker att den enskilde inte vill – då kan vi gå emot de anhörigas önskan, eftersom 

vi tolkar individens behov som viktigast (5). 

Personalen upplevde att de hade svårigheter att sätta gränser för de anhöriga som ville ta 

kontrollen över sina äldre och detta i sin tur leder, enligt Mossberg Sand (2007, s. 122), till att 

parterna blir osäkra på varandra. Skuldbeläggande känslor hos anhöriga leder till problem i 

kontakten med personalen. Anhöriga delar en bit av den äldres historia. De kan berätta massor 

om tiden före, men kan samtidigt vara relativt okunniga om den gamles vardag just nu. 

Personalen kan ha begränsade kunskaper om den äldres historia men är kunniga om den 

äldres nuvarande situation (Bergh 1997, s. 97).  

Mossberg Sand (2007) har en annan synpunkt om konflikten mellan personalen och anhöriga. 

Hon beskriver ett problem i mötet mellan anhöriga och personalen som skapar hinder för 

anhörigas medverkan, nämligen att personalen hävdar sin yrkeskunskap och inte alltid anser 

sig behöva ta till sig anhörigas kunskap om de äldre. När en äldre flyttar till äldreboende 

minskar således inte automatiskt bördan för de anhöriga. De har stöttat sina äldre under 

många år och har kunskap om deras förmåga och behov. Anhöriga förväntar sig att 

personalen frågar dem till råds. Därför skapas inte en förtroendefull relation när personalen 

inte beaktar detta (Mossberg Sand 2007 s. 122, 125).   

Några i personalen som vi intervjuat uppger att det är tidsbrist, arbetsrutiner och stressade 

arbetssituationer som ibland förhindrar deras engagemang att stödja anhöriga. Enligt 

personalen har de begränsat med tid på grund av schemaläggning och vissa arbetsrutiner.  
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Det finns arbetsrutiner som inte involverar anhöriga. Det finns inte tillräcklig med 

tid att ge bra stöd till de anhöriga, personalen har sitt ”schema” som måste följas. 

(1) 

Det framkom i studien att personalen inte alltid hinner ge tillräcklig hjälp till anhöriga. 

Enligt Whitaker (2004, s. 69) är personalen trött av sin arbetssituation med stress, 

schemaläggning och att hela tiden vara för få och inte hinna med. 

Flera av intervjupersonerna betonar att det är viktigt att samarbeta med de anhöriga men i 

första hand behöver de ta hänsyn till den äldres samtycke. Personalen understryker att 

sekretess om äldre ibland kan utgöra hinder för de anhöriga som vill veta om allt sina äldre.   

 

Tystnadsplikt…Vi kan inte lämna information utan den äldres samtycke. Det finns 

ingen skyldighet att informera anhöriga. Kanske har de inte bra relation med 

varandra eller de äldre uttrycker att vi inte ska lämna information till anhöriga, då 

gör vi inte det. Vi respekterar deras integritet (1). 

Vår studie visar att anhöriga får möjlighet att delta i vårdplanering eller blir informerade om 

de äldres situation vid de äldres samtycke. Whitaker (2004) lyfter också fram att det är viktig 

att bibehålla den äldres självbestämmande och integritet (Whitaker 2004, s. 112). 

 

8.3 Anhöriga som klient  
Resultatet visar att även anhöriga har behov av olika stödinsatser från personalen på särskilt 

boende. Både chefer och undersköterskor nämner ofta att de flesta anhöriga också är trötta, 

gamla, oroliga, har ångest, dåligt samvete, skuldkänslor eller är sjuka och har behov av stöd. 

Vid den äldres flytt till boendet, när deras hälsotillstånd försämras eller när de ligger för 

döden behöver anhöriga mer hjälp av personalen.  

 

Vi förstår att de ofta har ett intensivt liv. Personalen blir mycket medveten och 

engagerar sig för en del anhöriga som inte mår bra… Anhöriga behöver ofta 

stödjande samtal (7) 
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Vi försöker genom kontaktpersoner och personal att hjälpa till i deras svåra 

situation och känslor.(13) 

Det kommer ofta fram i intervjuerna att anhöriga behöver stöd eftersom, som personalen 

uttrycker, de lider av dåligt samvete och skuldkänslor. Här utgår vi ifrån Twiggs modell 

anhöriga som klient som påpekar att anhöriga också har behov av stöd för att orka med sin 

roll som hjälpgivare längre (Twigg & Atkin 1994, s. 15). Mossberg Sand (2007) påpekar att 

anhörigas egna behov av stöd och hjälp uppmärksammas men att resurser begränsas till dem 

som har en stor arbetsbörda. I svenska sammahang finns det inte alltid en genomtänkt plan för 

denna form av stöd när det uppstår problem (Mossberg Sand 2007, s. 115-116). 

8.3.1 Stödformer 

Resultatet visar att personalen stödjer anhöriga i olika situationer. Utifrån personalens 

beskrivningar finner vi olika stödformer i särskilt boende som att bekräfta anhöriga, att trösta 

dem och att bemöta dem och ta dem på allvar. Anhöriga behöver mest stöd när den äldre 

flyttar in till boendet och vid den äldres död.  

Alla intervjupersoner påpekar att det inte ingår i deras rutiner eller tidsschema att stödja 

anhöriga. En del av personalen beskrev att deras stödjande insatser har sin grund i en 

mänsklig relation medan andra undersköterskor uppgav att stödja anhöriga är en del av deras 

arbete även om det inte står i schemat. Vi har funnit att anhöriga i särskilt boende inte får 

något direkt stöd av den formella omsorgen, men däremot i form av medmänskliga relationer 

och känslomässigt stöd från personalen. 

Vi ger dem stöd när vi märker att de behöver det. De blir nästan som goda vänner 

till oss (13). 

Personalen berättar ofta att det är viktigt för alla i boendet att de lägger märke till och reagerar 

på anhörigas behov. Utifrån Whitakers (2004)  kan vi konstatera att anhöriga har behov av 

olika stödformer bland annat att få tillräcklig information, bra bemötande och 

kommunikation, att de har möjlighet att få bekräftelse och att de tas på allvar. Även 

Andershed (1998, s, 40) påpekar att den anhöriga genom personalens stödjande attityder kan 

få en inblick som gör situationen mer begriplig och hanterbar.  
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Bekräfta och trösta anhöriga   

Personalen beskrev att anhöriga oftast har skuldkänslor och dåligt samvete. När äldre flyttar 

in känner anhöriga ofta skuld att de inte har hunnit ta hand om sina äldre själva. Flytten till 

äldreboende beskrevs av respondenterna ofta som en kris för båda. Den äldre byter miljö och 

tvingas in i nya rutiner. För anhöriga är det ansträngande att också anpassa sig till en ny 

verklighet. Det är en tid som präglas av separationsångest och oro. 

Vissa anhöriga behöver bekräftelse från oss att de gör något bra för den äldre som 

bor på boendet; man visar förståelse att det är svårt för dem (9).  

Personalen påpekar att de bekräftar anhöriga i deras beslut om den äldres flytt till boendet för 

att det hjälper den anhöriga att slappna av och gå vidare med sitt liv. Detta stämmer med 

Dahlqvist (2008) som menar att en människa som är stressad av dåligt samvete och dess 

negativa effekter på olika sätt försöker att lätta sin börda. Tröst motverkar stress och bidrar till 

hälsa. När den äldre flyttar till äldreboende förändras relationen mellan anhöriga och den 

enskilde, ibland på ett mycket dramatiskt sätt, nämligen att den äldres hälsotillstånd försämras 

(Dahlqvist 2008, s. 19). Ibland kan flytten för den anhöriga innebära både en enorm lättnad 

och en stor sorg att inte längre förmå hjälpa sin äldre (Whitaker 2009, s. 86, 82). Bauer (2006)  

nämner i sin studie att personalen brukar ha förståelse för anhörigas känslor och svårigheter 

som anhöriga måste gå igenom p.g.a. placering av sin äldre på boendet och sedan genom att 

se hur deras fysiska och/eller kognitiva förmågor försämras (Bauer 2006, s. 40).  

 

Information 

Utifrån tidigare forskning, som vi ovan nämnde, vet vi att anhöriga värdesätter information 

och kunskap om sina äldre högt. Personalen upplever också att anhöriga behöver få tillräckligt 

med information om sina äldre. De frågar ofta om hur han/hon mår, äter och sover. De 

påpekar att väl informerade anhöriga, som förstår sin äldres hälsotillstånd bättre, blir lugnare 

och hanterar olika situationer bättre. 

Anhöriga vill veta mycket om den boende, hur den mår, hur den har förändrats 

under sista tiden, de vill veta vilka symptom de har och hur de reagerar (13) 

Vi låter anhöriga veta att vi finns för de äldre (5)  
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Informationsbehov hos anhöriga kom ofta fram i intervjuerna eftersom en välinformerad 

anhörig blir en bättre resurs för sin äldre och för personalen på boendet. Därför behöver de 

ofta stöd och hjälp (Andersson 2007, s. 16).  

 

Bemötande 

Intervjupersonerna beskriver att de anhöriga som mår dåligt själva kommer till dem och 

utrycker sin oro och sitt behov av stöd. Annars brukar personalen tolka deras kroppspråk och 

beteende och själva erbjuda stöd. Personalen uppger även att de försöker att tillfredsställa den 

anhörigas behov genom att samtala en stund, trösta, klappa på axeln, krama eller i svåra 

situationer vända sig till mer professionell hjälp i form av anhörigkonsult eller 

anhörigförening i samhället.   

Vi måste vara väldigt öppna. De måste få ett bra och värdigt bemötande (2). 

Anhöriga är mycket känsliga och vi måste vara försiktig och utrycka sig med fina ord 

för att inte skada de anhöriga (7). 

Att bli väl bemött på boendet är viktigt för anhöriga. Denna aspekt beskrivs av både 

respondenter och forskare. Enligt Whitaker (2009) brukar anhöriga värdera en god kontakt 

och kommunikation med personalen högt, men att de ofta saknar den här delen.  Det blir 

sammanblandat. De känner sig väl bemötta om personalen är trevliga mot deras äldre. Om 

den äldre blir illa och hårdhänt behandlad, eller nonchalerad, då känner de sig också illa 

behandlade (Whitaker 2009, s. 130).  

I vår studie kom vi också fram till att det att bli tagen på allvar har nära samband med ett bra 

bemötande av personalen. Med ett bra bemötande känner sig anhöriga värdiga och upplever 

på så sätt att de blir tagna på allvar. Anhöriga blir hörda, sedda och uppskattade av personalen 

genom att denna tar de anhörigas engagemang på allvar och tar emot deras synpunkter och 

kunskap om de äldre samt visar respekt för den insats personalen gör.  

I olika situationer i boendet ringer vi anhöriga för att få information om den äldre. 

De anhörigas kunskap om den boende är viktig för oss (9) 

Anhöriga behöver bli tagna på allvar och erkända som en viktig kunskapskälla. Detta uppger 

både respondenter och forskarer. Whitaker påpekar att bemötandet av anhöriga borde präglas 
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av respekt, vänlighet, tillit, jämlikhet och empati men det bör också innebära att personalen 

ger stöd och uppmuntran till anhöriga. Hon nämner vidare att anhöriga bör känna eller veta att 

de betyder någonting (Whitaker 2009, s. 146, 147).  

Anhöriga behöver stöd i livets slutskede   

Vårt resultat visar att den vård och omsorg som bedrivs i äldreboenden ofta handlar om att ge 

vård i livets slutskede. I våra intervjuer kommer det fram att den sista perioden i den äldres liv 

är speciell och något som är svårt för deras anhöriga att hantera.  

De flesta anhöriga vill vara med sina äldre under den sista tiden, information om 

den biten hur det kan bli, vad som kan hända, vad som man förväntar sig är viktig 

för anhöriga (1).  

Personalen understryker att den äldre lever sin sista tid i livet på boendet. Därför är ämnet död 

aktuellt för både den äldre och anhöriga. Den sista tiden i livet är en viktig resa för den äldre 

men också för anhöriga och de behöver stöd från personalen för att klara hela resan. Stödet till 

anhöriga ger dem styrka att orka mer och själva stödja sina äldre (Andersson 2007, sid. 56). 

Andershed (1998) påpekar att anhöriga har en viktig roll i att stödja sina äldre och se till att de 

kan få dö under sina egna religiösa och kulturella villkor. Men de behöver stöd från 

personalen för att utföra detta (Andershed 1998, sid. 37). 

 

8.4 Förväntningar på anhöriga 
I vår studie kom vi fram till att personalen ofta har förväntningar på att anhöriga ska vara mer 

aktiva samt ge dem tillräckligt med information om den äldres liv vid flytten till boendet. 

Personalen förväntar sig även att de anhöriga ska lita på dem och visa respekt för deras yrke. 

Resultatet visar att flera i personalen inte har förväntningar på att anhöriga ska ge omvårdnad 

till sina äldre. Men framför allt förväntar de sig att anhöriga ska respektera sina äldres rätt till 

självbestämmande. De flesta av intervjupersonerna önskar att anhöriga är delaktiga på 

boendet utan att utgöra hinder för personalen 

 

”Vi vill att de ska visa respekt för vår kunskap och ha förståelse för vår 

arbetssituation. Vi har schema som måste följas (12). 
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Anhöriga får inte bestämma över sina äldre- om de äldre är myndiga och kan 

bestämma själva. Då måste anhöriga backa (4) 

 

Anhörig behöver inte göra vårdarbete. De kan göra vad de vill och kan umgås med 

den äldre (13.) 

 

Idag är de medvetna om att det inte är deras jobb/uppgift på boendet. De gör den del 

i social biten som att ta promenad eller att hålla den äldre sällskap.(14) 

 

Ryan och Scullion (2000), uppger dock att anhöriga och personal har olika typer av kunskap 

om omsorgen. Anhöriga har stor kunskap om sina äldre och de borde uppmuntras att dela den 

kunskapen med personalen. Den andra aktören, personalen, har sin professionella kunskap 

som borde delas med anhöriga. Det kan bidra till att de anhöriga bättre förstår sina äldres 

situation och tydligare förstår vilka uppgifter de har att utföra för att hjälpa sina äldre. Detta 

ömsesidiga utbyte av information mellan personal och anhöriga och deras samarbete på 

boendet uppmuntras eftersom det kan leda till en god kvalitet av omsorg på boendet (Ryan & 

Scullion 2000, s. 633).  

Erfarenheter som anhöriga och personal har av varandra kan bero på frågor om inflytande, 

delaktighet, förtroende och åtgärder för att undvika konflikter. Det kom fram att anhöriga och 

personal kan uppleva samma situation på olika sätt (Hertzberg & Ekman 2000, s. 614). 

 

9. DISKUSSION 
I detta avslutande kapitel redogör vi för en sammanfattning och diskussion av studiens 

slutsatser. Vi återkopplar vår diskussion till problemformulering, syfte och frågeställningar 

och diskuterar studiens svagheter och kunskapsluckor. 

9.1 Metod diskussion 
När vi bestämde oss för att skriva en uppsats kom vi först att intressera oss för äldreomsorgen 

som en del av det sociala arbetet. Sedan har vi inriktat oss på anhöriga och deras roll inom 

särskilt boende. Under hela processen, först att hitta ämne, litteratur, tidigare forskning 

(vetenskapliga artiklar och avhandlingar), sedan intervjupersoner, genomföra intervjuer och 

skriva resultat och analys har den skrivande processen genomförts steg för steg.  
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Att genomföra intervjuerna har varit en mycket intressant upplevelse. Vi har fått träffa 

personal som med stort engagemang berättat om äldre och deras anhöriga. Det som stannar 

hos oss från en intervju är att man måste älska människor för att jobba inom äldreomsorgen.  

Vi planerade att utföra mellan åtta och tio intervjuer. Vi har ringt många personer för 

säkerhets skull om någon träff skulle avbokas eller bli inställd. Alla respondenter tackade ja. 

Alla intervjuer var mycket givande och vi har inte kunnat välja bort material från någon av 

dem. All samlad empiri var relevant för vårt syfte och våra frågeställningar.  

”De är olika”, ”Det är alltid individuellt” fick vi ofta höra under intervjuerna. Detta ledde 

oss ofta till att ställa öppna frågor som ” hur är det?”.  Fördelen med intervjuer är att 

följdfrågor kan ställas om något är oklart och att vi som intervjuare kan styra samtalet utifrån 

vårt syfte.   

9.2 Studiens svagheter 
Enhetschefer har begränsad kontakt med anhöriga vid inflyttning. På vissa boenden sker detta 

enbart vid framtagning av genomförandeplan eller vid konflikt eller klagomål som handlar om 

de anhörigas relation med personalen eller deras oro för sina äldre. I deras svar hörde vi ofta 

att absolut, visst är de anhöriga viktiga men inte så många detaljer. Ibland kan det även bli 

svårt för undersköterskor att beskriva de anhörigas roll och medverkan. Personalen uttryckte 

ofta att anhöriga är viktiga för boendet (såväl för boende som för personal). En del av 

intervjupersonerna kunde dock inte ge oss fler exempel på detta.  En av undersköterskorna 

ansåg att anhörigas medverkan är att ”ta hem tvätt”. En annan undersköterska beskriver 

anhörigas medverkan som att hjälpa till att ställa i ordning till festen eller ordna något på 

boendet.  

9.3 Kunskapsluckor och framtida forskning 
Under processen med att skriva uppsatsen har vi läst mycket om att boendet för äldre är en 

speciell miljö som är som ett hem för den äldre och samtidigt en arbetsplats för personalen.  

En fråga gällde personalens uppfattning om boendet. Svaren på den frågan var tydlig, alla 

intervjupersoner utryckte att deras arbetsplats (boendet) var de äldres hem och det krävde att 

de visar respekt för de äldres privata sfär. När vårdpersonelen är på den äldres rum känner den 

sig som en gäst och anser också att anhöriga måste visa respekt för den äldres privata sfär 

eftersom båda är gäster där.  

I litteraturen beskrivs kvinnor som mer aktiva anhöriga men det fick vi inte höra i våra 

intervjuer. Enbart två intervjupersoner kunde hålla med om att det påståendet var sant. Annars 
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verkar det finnas en jämställdhet bland anhöriga. På vissa ställen är det männen som är mest 

aktiva och hälsar på sina fruar varje dag. Visst det kan bli olika synpunkter mellan personalen 

och anhöriga men allt kan ordnas i samtal och diskussion.  

 

9.4 Resultat diskussion 
Det framkom tydligt att personalen uppfattar anhöriga på boendet som resurs, som 

medarbetare och som ”klient”. Då kan vi resonera att Twiggs (1989) tre teoretiska modeller: 

resursmodellen, medarbetare och klientmodellen finns på boendet, medan den fjärde – 

oberoendemodellen, inte är tillämpligt på boendet. De svar som ges i intervjuerna vittnar om 

en syn på anhöriga som en tänkbar resurs och hjälp i omvårdnadsarbetet, både för äldre och 

för personal. Samtidigt påpekar majoriteten av personalen att de önskar ett utökat samarbete 

med de anhöriga, bland annat eftersom de sett att de kan hjälpa den äldre i kontakt med 

sjukvården, t.ex. genom att följa med den äldre till läkare. De beskriver inte anhöriga som 

klient i ordets bokstavliga mening men understrycker att anhöriga har behov av stöd och de 

stödjer dem för att de ska orka med fortsatt medverkan. 

Resultatet visar även på det faktum att den intervjuade personalen på boendena inte relaterar 

till anhöriga på något sätt som skulle kunna likna Twiggs (Twigg & Atkin, 1994) 

oberoendemodell, som utgår från att anhöriga så småningom skall få hjälp att fatta beslut 

kring huruvida de skall fortsätta vara vårdgivare åt den närstående eller ej. I särskilt boende 

ses inte anhöriga som anhörigvårdare som bor tillsammans med sina närstående och ger 

omsorg eller vård till den hjälpbehövande äldre. Enligt Twiggs oberoendemodell ska anhöriga 

få stöd så de kan orka vidare som vårdare men i vår studie ses anhöriga inte som vårdare. I vår 

studie har anhöriga en roll som frivilliga medverkande inom omsorgen och då handlar det ofta 

om praktiska saker.   

Med hjälp av Andersheds (1998) teorier delaktighet i ljuset och delaktighet i mörkret kunde vi 

analysera det ömsesidiga förhållandet mellan anhöriga och personal i särskilt boende. 

Delaktighet ses här som grunden för de anhörigas medverkan.   

Det framkom i vårt resultat att det fanns stödformer tänkta att underlätta anhörigas medverkan 

och vi hade inte märkt mer skillnad mellan olika särskilda boenden när det gällde stöd till 

anhöriga. Anhöriga som har sina dementsjuka äldre på boendet behöver mer stöd än andra 

anhöriga. Personalen har också en annan bild av de anhöriga som mer känsliga och att de av 
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personalen kräver att vara mer försiktiga i bemötandet.  Utifrån våra intervjuer resonerar vi att 

personal och anhöriga på kortidsavdelning inte har så mycket tid att skapa relationen med 

varandra på grund av tidsbegränsad vistelse för den äldre.  

När det kom till diskussionen om personal och anhörigas relation under intervjuerna, märkte 

vi att de inte ville använda ordet konflikt utan istället ofta valde ord som diskussion eller 

skillnader som kan lösas; olikheter och missförstånd.  

I vår studie upptäckte vi även en intressant förebyggande insats mot konflikter med anhöriga. 

Om personal märker att kemin mellan vissa anhöriga och personalen inte funkar så byter man 

ut personalen i kontakten med de ”besvärliga anhöriga”. I de flesta fall fungerar denna åtgärd. 

Men vid större problem får personalen stöd av chefer.  

Personalen nämnde att de ger råd till anhöriga och att det finns anhörigkonsult och 

anhörigförening som man kan vända sig till för mer professionellt stöd. Anhörigkonsult 

nämnde att de undersöker vilka former av stöd de kan ge till anhöriga som har sina äldre på 

boendet, eftersom de inte har träffat många av de anhöriga i sitt tjänstutövande Det skulle 

kunna bli intressant att på samma boende intervjua såväl anhöriga som personal för att få den 

tvådimensionella bilden av anhörigas behov av stöd och anhörigas medverkan på boendet.  

Ett annat ämne för forskning som vi skulle tänka på är att undersöka frivilliga organisationer 

och volontärer som jobbar med anhöriga – att fånga deras syn på anhöriga samt hur de ser på 

anhörigas behov av stöd och deras medverkan på boendet. 

Sammanfattningsvis anser vi att vi fick tydliga svar på våra frågeställningar.    



 

 

 

44 
  

 

10. REFERENSLISTA 
 

Andershed, Birgitta (1998). Att vara nära anhörig i livets slut. Delaktighet i ljuset – 

delaktighet i mörkret. Diss. Uppsala: Uppsala universitet 

Andersson, Lars (red.) (2002) Socialgerontologi. Lund: Studentlitteratur  

Andersson, Magdelena (2007). Äldre personers sista tid i livet. Diss. Lund. Lund universitet 

Adolfsson, Rolf. Sandman, Per-Olof & Wikander, Birgitta (1991) Äldreliv. Stockholm: 

Hagman AB.   

Arksey, Hilary. Hepworth, David & Qureshi, Hazel (2000). “Careers´ needs and careers act: 

en evaluation of the process and outcomes of assessment”. Social Policy Research Unit. 

SPRU,  June 2000, Helsignton York, the University of York. 

Bauer, Michael (2006) “Collaborations and control: nurses’ constructions of the role of family 

in nursing home care” Journal of Advanced Nursing 54 (1), 45–52 

Bengtsson, Staffan. (2005) Trygg äldreomsorg. Om respektfulla möten i det dagliga arbetet. 

Växjö: Gothia AB 

Bergh, Anders (1997). Anhörigvård. Lund: Studentlitteratur.  

Bergstrand, Bengt Olof (2012). Socialtjänstlagen 2012. Höganäs: Komlitt 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 

Crabbs Mac Donalds, Deborah (2011). “Communication Partners for Older Adults”. Social 

Work Today, Vol.11 No. 2 P.4 

Dahlberg, Lena (2002). “Anhörigas insatser och anhörigstöd – en översikt”. I Bergström, Eva, 

Dahlberg, Lena & Edkvist, Ingela (2002). Anhörigvårdares vardag: en kunskapsöversikt och 

två studier kring äldres anhöriga. Falun: Dalarnas forskningsråd.  

Dahlqvist, Vera (2008) Samvete i vården. Att möta det moraliska ansvarets röster. Umeå 

universitet. Avhandling 

Hertzberg, Annika & Ekman, Sirkka-Lisa (2000). “We, not them and us? Views on the 

relationships and interactions between staff and relatives of older people permanently living 

in nursing homes”.   Journal of Advanced Nursing 31(3), 614-622 

Hreinsson, Einar & Nilson, Tomas (2003). Nätverk som social resurs. Lund: Studentlitteratur. 



 

 

 

45 
  

Jegermalm Magnus & Whitaker Anna (2000) Upptäcken av anhöriga? Kommuners och 

frivilliga organisationers stöd till äldres anhöriga i Stockholm län. Sköndalsinstitutet 

Stockholm. 

Jeppson Grassman, Ewa (2003) ”En bok om anhörigskap” i Jeppson Grassman, Ewa (red.). 

Anhörigskapets uttrycksformer. Lund: Studentlitteratur.  

Jeppsson Grassman, Eva & Whitaker, Anna (2012) Åldrande och omsorgens gestaltningar. 

Mot nya perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. 

Johansson, Lennarth (2007). Anhörig – omsorg och stöd. Lund: Studentlitteratur. 

Johansson, Mairon (2007). Gamla och nya frivillighetsformer-Äldreomsorgshybrider växer 

fram. Diss. Växjö universitet 

Josefsson, Lena (2008). Anhörigvårdarens upplevelser av roller och känslor i relation till 

närstående och växelboende. FoU-rapport 44:2008. Linköping.  

Kvale, Steinar & Brinkman, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Larsson, Mayethel & Rundgren, Åke (1997). Geriatrisk vård och specifik omvårdnad. Lund: 

Studentlitteratur.  

Lill, Linda (2012).  Äldreomsorg – om makt, genus och känslor i ett yrke. Malmö: Liber.  

Maslow, Abraham (1987). Motivation and personality. New York: Harper & Row.  

Mossberg Sand, Ann-Britt (2007). Äldreomsorg – mellan familj och samhälle. Poland: 

Studentlitteratur. 

Ryan, Assumpta & Scullion, Jim (2000). “Family and staff perceptions of the role of families 

in nursing homes”. Journal of Advanced Nursing 32(3), 626-634   

Sand, Ann-Britt (2012). ”Anhörigvård på ojämlika livsvillkor – en granskning av informell 

äldreomsorg utifrån etnicitet och kön” i Andersson, Lars & Öberg, Peter (red.). Jämlik 

ålderdom? I samtiden och framtiden. Malmö: Liber. 

Szebehely, Marta (2912) ”Universell eller skiktad äldreomsorg – vem vinner och vem 

förlorar? ” i Andersson, Lars & Öberg, Peter (red.). Jämlik ålderdom? I samtiden och 

framtiden. Malmö: Liber. 

Twigg, Julia (1989) “Models of Carers: How do Social Care Agencies Conteptualise Their 

Relationship with Informal Carers?” Journal of Social Politic, vol. 18 (1) 53-66. 

http://journals.camridge.org, downloaded 21 Apr 2010, IP address: 129.12 



 

 

 

46 
  

Twigg, Julia & Atkin, Karl (1994). Carers perceived. Policy and practice in informal care. 

Buckingham: Open University Press 

Whitaker, Anna (2004). Livets sista boning – anhörigskap, åldrande och död på sjukhem. 

Diss. Stockholm. Stockholms universitet. 

Whitaker, Anna (2009). Åldrande, död och anhörigskap. Malmö: Gleerups.  

Whitaker, Anna & Anbäcken, Els-Marie (2012). ”Omsorgens existentiella innebörder i livets 

sista tid – från äldstas horisont” i Jeppson Grassman, Eva & Whitaker, Anna. (2012). 

Åldrande om omsorgens gestaltningar. Mot nya perspektiv. Lund: Studentlitteratur.  

Wånell, Sven Erik (2006). ”Boende för äldre”.  i Thorslund, Mats & Wånell, Sven Erik 

(2006). Åldrandet och äldreomsorgen. Denmark: Studentlitteratur.  

Vetenskapsrådet (2012) http://www.codex.vr.se/texts/HSFR (Hämtad 2012-10-18) 

 

Svensk Författningssamling (SFS). 2009. Lag om ändring i socialttjänstlagen (SFS 2009: 549) 

http://www.lagboken.se/dokument/Andrings-SFS/361777/SFS-2009_549-Lag-om-

andring-i-socialtjanstlagen-2001_453?id=37375 Hämtad 2013.01.03 

Statens Offentliga Utredningar (SOU). 1997. Omsorg om anhöriga: en fråga om bemötande 

av äldre. http://www.regeringen.se/sb/d/392/a/25095.  Hämtad 2013.01.03  

Sverige Officiella Statistik (SOS).2012. Äldre – vård och omsorg den 1 april 2012  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18862/2012-10-19.pdf. 

Hämtad 2013.01.03 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/ Hämtad 

2013.01.01 

 

  

 

 

 

 

http://www.lagboken.se/dokument/Andrings-SFS/361777/SFS-2009_549-Lag-om-andring-i-socialtjanstlagen-2001_453?id=37375
http://www.lagboken.se/dokument/Andrings-SFS/361777/SFS-2009_549-Lag-om-andring-i-socialtjanstlagen-2001_453?id=37375
http://www.regeringen.se/sb/d/392/a/25095
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18862/2012-10-19.pdf.%20Hämtad%202013.01.03
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18862/2012-10-19.pdf.%20Hämtad%202013.01.03


 

 

 

47 
  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

48 
  

BILAGOR 

Bilaga 1  
 

INTERVJUGUIDE  

Frågor om dig 

Kön, ålder, utbildning? 

Vad är du anställd som, vad är din titel? 

Hur länge har du arbetat inom det här yrket?  

 

Anhörigas medverkan i boendet  

Kan ni beskriva vad som händer när en äldre flyttar in i ett särskilt boende? 

Hur ser ni på äldre i särskilt boende?   

Kan ni beskriva deras psykiska och fysiska förmågor? 

Vilka är de äldres sociala behov? 

Hur ser du på de anhörigas roll inom äldreomsorgen?  

Hur kan de anhöriga ge stöd till sina närstående? 

Hur skulle du beskriva de anhörigas medverkan på särskilt boendet?  

Hur ser ni på de anhörigas närvaro för de äldre?  

Kan de anhöriga aktivera sina närstående? 

Kan du beskriva på vilket sätt de anhöriga kan aktivera sina äldre i deras vardag? Ge 

några exempel. 

Hur kan anhörigas medverkan i omsorgen påverka de äldres livskvalitet? 

På vilken sätt kan anhöriga bli resurs inom äldreomsorgen? Kan du ge exempel från 

din arbetsplats?  

Vilken/vilka aktörer inom äldreomsorgen kan utnyttja de anhörigas roll som 

medverkare? 

Är det alltid positivt att de anhöriga är delaktiga?  

Hur ser ni på bemötandet mellan personal och anhöriga? 

Kan du ge exempel på några hinder för de anhörigas medverkan? 

Tycker ni att de anhöriga behöver hjälp eller stöd? 
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Utifrån vilka situationer i kontakten med anhöriga kan du säga att de har behov av 

stöd? 

Hur kan vi säga att anhöriga kan betraktas som klienter i kontakten med äldreomsorg?  

Vilka stödformer underlätta de anhörigas medverkan i vården? 

Anser du att de anhöriga får tillräckligt med information om sina närstående (t.ex. 

hälsotillstånd, särskilda behov)?  

Hur ser ni på kommunikationen mellan de anhöriga och personalen? Vad fungerar och 

vad fungerar inte? 

Vilka sorters svårigheter anser du uppstår i kontakten med anhöriga? Kan du ge några 

exempel? 

 

Övriga frågor till undersköterskor: 

Hur upplever du kontakten med de äldre och deras anhöriga? 

Anser du att du har tillräckligt tid för att ge ett bra stöd till de anhöriga?  

Kan du beskriva en situation då du upplevt att ditt bemötande haft positiv eller negativ 

betydelse? 

Vilka förväntningar har vårdpersonalen på anhöriga på särskilt boendet? 

Har du något som du skulle vilja lägga till?  
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Bilaga 2  
 

Hej!  

Vi heter Meliha Öksuz Ekin och Katarzyna Dankowska och läser Socionomprogrammets 

sjätte termin på Linnéuniversitet i Växjö. Nu ska vi skriva vår C-uppsats, där syftet är att 

undersöka vårdpersonalens syn på de anhörigas medverkan och deras närvaro i vården som 

bedrivs på särskilt boende samt ta reda på vad som kan utgöra stöd eller hinder för de 

anhörigas medverkan. De övergripande frågeställningarna är följande:  

Hur kan olika stödformer underlätta anhörigas medverkan i särskilt boende? 

Vilka förväntningar har vårdpersonalen på anhörigas roll inom äldreomsorg?  

 

Studien kommer att vara en intervjustudie och vi har planerat att göra intervjuer med 8-10 

personer. Vår önskan är att du som enhetschef skulle vilja ställa upp i en intervju som handlar 

om anhörigas medverkan och betydelsen av anhörigas närvaro i vården på äldreboendet. 

Intervjun kommer att spelas in och beräknar ta ca 45-60 minuter. Vi garanterar att allt 

intervjumaterial kommer att vara konfidentiellt vilket innebär att bara vi som intervjuar 

kommer att känna till vilka som intervjuas. 

Intervjun bygger helt och hållet på frivillighet, vilket innebär att du kan avbryta intervjun när 

som helst under intervjutillfället. 

 

Vi hoppas du vill ge oss ert stöd i vårt examensarbete genom att delta i undersökningen och 

har du frågor angående studien går det naturligtvis att kontakta oss eller vår handledare 

Kerstin Gynnerstedt (kerstin.gynnerstedt@lnu.se). 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Meliha Öksuz Ekin                                                                 Katarzyna Dankowska 

073-8912615                                                                           076-8370204 

mokel09@student.lnu.se                                                         kdahw09@student.lnu.se 
 

mailto:kerstin.gynnerstedt@lnu.se
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