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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: En fjärdedel av Sveriges befolkning vårdar en närstående i hemmet. Insatserna 

kan bestå av olika komponenter som sjukvårdande uppgifter, övervakning, känslomässigt stöd 

och personlig omvårdnad. Upplevelsen av det informella vårdandet är högst individuellt 

beroende på omfattning, personlighet, synen på hälsa och ohälsa, våra föreställningar, 

möjligheter till stöd samt den närståendes eventuella sjukdom.  

Syfte: Att belysa de anhörigas upplevelser av att vårda en närstående i hemmet.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie som baseras på fem semistrukturerade intervjuer. En 

manifest innehållsanalys genomfördes för att analysera de transkriberade intervjuerna och 

finna likheter och skillnader i texterna.   

Resultat: Anhöriga upplever blandande känslor i det informella vårdandet, negativa som 

stress, dåligt samvete och oro men också positiva som glädje, tillfredsställelse, en fördjupad 

relation med den närstående samt en upplevelse av att växa som människa. Ett aktivt 

lyssnande, att bli sedd som unik individ med personligt anpassat stöd, var viktiga aspekter i 

vårdandet för upplevelsen av trygghet och delaktighet samt för bibehållen livsrytm och hälsa. 

Slutsats: Anhörigas upplevelser grundar sig i deras unika livsvärld, som de delar med sina 

närstående. Det nya ansvaret och upplevelsen av vad detta bär med sig, föreställningar om 

vårdande samt relationen med den närstående, övriga familjemedlemmar och vårdpersonalen, 

men också avståndet, har betydelse för upplevelsen av det informella vårdandet. 

 

 

 

Förord                                                                                                                                       

Ett varmt tack till våra informanter. Ni gjorde studien möjlig. Vi vill även rikta ett stort tack 

till vår handledare Gunilla Lindqvist och vår examinator Judy Chow för råd, stöd och hjälp 

under arbetets gång. 
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INLEDNING 
Vårt intresse för hur anhöriga upplever att vårda en närstående i hemmet, väcktes när vi båda 

upplevde det informella vårdandet på nära håll, dels genom privata erfarenheter, dels genom 

jobb i vårdsektorn och våra verksamhetsförlagda utbildningar. Forskning visar att fler och fler 

anhöriga vårdar sina närstående i hemmet och flertalet kombinerar också vårdandet med 

yrkesarbete. I kombination med hem, familj och partner blir det ofta en svår balansgång och 

många gånger en ohållbar situation för anhöriga. Som blivande sjuksköterskor anser vi att det 

är ett viktigt ämne att belysa, för att få en ökad förståelse och insikt i hur det är att vara 

anhörig och vårdare, men också för att få ny kunskap om anhörigas behov av stöd och hjälp. 

Vi kommer att möta de här människorna i vårt kommande yrkesliv. De behöver bli sedda, 

erkända och uppskattade för det jobbet de gör, ofta i tysthet. Vi vill vara deras röst.  
  

BAKGRUND   

 
Informellt vårdande 
En fjärdedel av Sveriges befolkning är anhörig och vårdgivare (Szebehely & Ulmanen, 2012). 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att en anhörig är den som patienten själv nämner som 

anhörig och som själv godkänner att bli betraktad som sådan. En partner, maka eller make, 

barn, förälder, annan släkting, granne eller vän, dvs. någon står patienten nära. I studien 

kommer den som utför den informella vården att betecknas anhörig medan den som tar emot 

vården, betecknas närstående. 

 

Carlsson och Wennman-Larsen (2014) förklarar informellt vårdande som den obetalda vård 

som anhöriga ger till familj, släktingar, vänner eller grannar på grund av ålder, sjukdom eller 

av andra orsaker. Insatserna kan bestå av olika komponenter som sjukvårdande uppgifter, 

övervakning och tillsyn, känslomässigt stöd och personlig omvårdnad. I takt med att allt fler 

väljer att vårdas hemma, blir även skötsel av medicinsk- teknisk apparatur och att verka som 

samordnare av vården, uppgifter som den anhörige tar del av (ibid.). Människors ökade 

livslängd i kombination med att vårdtiderna tenderar att bli allt kortare på sjukhusen, gör att 

det ställs allt högre krav och ansvar på anhöriga (Wester, Larsson, Olofsson & Pennbrandt, 

2013). Svenska studier visar att 25% av kvinnorna och 23% av männen  i förvärvsaktiv ålder, 

regelbundet ger någon form av informell vård till en närstående (Szebehely & Ulmanen, 

2012). Vidare visar analyser att den vanligaste informella vårdgivaren är yrkesverksam, 

mellan 45-64 år och är barn, svärdotter eller svärson, till den som vårdas (Socialstyrelsen, 

2012). Medellivslängden ökar samtidigt som vi föder färre barn. En fjärdedel av Sveriges 

befolkning förväntas år 2050 att vara 65 år eller äldre, enligt Statistiska Centralbyråns 

demografiska rapport (SCB, 2006). Med stigande ålder ökar risken att drabbas av sjukdom, 

vilket leder till ett större behov av hälso- och sjukvårdande insatser. Eldh och Carlsson (2011) 

talar om att många äldre idag inte bara förväntas men också uppmuntras, till att bo hemma så 

länge som möjligt. Szebehely och Ulmanen (2012) visar att den offentligt finansierade 

äldreomsorgen har minskat sedan 1980-talet. Åtstramningen har lett till att anhöriga till stor 

del har ersatt äldreomsorgen, en kraftig ökning av det informella vårdandet har skett, sker 

fortfarande och bedöms fortsätta att öka under de kommande decennierna (ibid.).  

 

Med den ökande delen äldre följer också ett större antal medelålders anhöriga med många 

olika åtaganden, som exempelvis partner, förälder, mor- eller farförälder och anställd. De 

finner att det är svårt att hitta en balans mellan yrkesliv och informellt vårdande då de båda 

kräver tid och engagemang av individen (Eldh & Carlsson, 2011). Szebehely och Ulmanen 
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(2012) visar att många anhöriga har gått ned i arbetstid för att hjälpa en närstående. Flertalet 

har slutat jobba helt, främst medelålders kvinnor. 

 

Anhörigas hälsa  
Begreppet hälsa är relativt. Hälsan speglar hur vi mår och hur vår totala livssituation ser ut, 

men är många gånger svår att definiera. När vi har hälsa är den ofta oreflekterad. Det är först 

när hälsan rubbas, när vi drabbas av obalanser, sjukdom eller överbelastning som vi blir 

medvetna om den (Dahlberg & Segesten 2010). Föreställningar, det som tas för sanning för 

individen, påverkar val och handlingar men också upplevelsen av hälsa. De vägleder 

tolkningar och uppfattningar av verkligheten, unika eller generella, medvetna eller omedvetna 

(Birkler, 2007). Erlingsson, Magnusson och Hanson (2010) beskriver föreställningar som 

hindrande eller underlättande. Hindrande föreställningar som negativa där anhörigas hälsa 

påverkas, handlar om svårigheter att ta emot hjälp, om plikt och skyldigheter, om att vara 

oumbärlig. En avsaknad av ömsesidighet och en övertygelse om att ingen kan avlasta eller 

hjälpa till, leder till sömnbrist, förändrad livsrytm, minskad livsglädje och hopplöshet. 

Samtidigt upplevs känslor av oduglighet, att inte räcka till och att vara fånge i situationen.      

I takt med att utmattningen och frustrationen ökar, blir det allt svårare att hålla tillbaka 

irritationen och risken för övergrepp mot den närstående blir påtaglig. Denna risk har visat sig 

vara störst vid demenssjukdomar och vid kroniska sjukdomar där den närstående försämras 

över tid (ibid.). Underlättande, positiva föreställningar handlar om att se möjligheter, att 

känna sig behövd och att återgälda tidigare hjälp. Det blir ett ömsesidigt vårdande och en 

upplevelse av att tillhöra en givande relation. Att bli sedd och känna sig uppskattad leder till 

ett bättre mående, mindre skuldkänslor samt ökad möjlighet till upplevd och uppnådd hälsa 

(ibid.). 

Erlingsson et al. (2010) visar att upplevelsen av det informella vårdandet är högst individuellt 

beroende på omfattning, personlighet, synen på hälsa och ohälsa, våra föreställningar samt 

den närståendes eventuella sjukdom. Likaså tidigare erfarenheter, om det finns tillgängligt 

anhörigstöd och hur nära relationen är. I många fall ger vårdandet en negativ inverkan på 

anhörigas hälsa på grund av sömnlöshet, oro och utmattning men vårdandet kan också 

innebära positiva känslor i form av tillfredsställelse och glädje (ibid.). Bjuresäter, Larsson och 

Athlin (2012) menar att anhöriga i allmänhet upplever möjligheten till det informella 

vårdandet som positivt, men finner också att flertalet upplever det som svårt och betungande. 

Känslor av frustration, ensamhet och att sakna kontroll över situationen var vanliga. Många 

anhöriga uttryckte en känsla av att ha hamnat i en ofrånkomlig livssituation (ibid.). 

Linderholm och Friedrichsen (2010) belyser i sin studie, vilket också Carlsson och Wennman-

Larsen (2014) bekräftar, att många anhöriga upplever en stressig situation med följder av 

fysisk och psykisk ohälsa. Anhörigas hälsa och välbefinnande påverkas oftast vid det 

informella vårdandet (ibid.). 

 

Stöd till anhöriga 
Szebehely och Ulmanen (2012) visar att åtstramningen av den offentliga äldreomsorgen har 

lett till en ofrivillig, påtvingad ökning av den informella vården och Erlingsson et al. (2010) 

menar att dagens äldreomsorg för de som bor hemma är möjlig endast om anhöriga ställer 

upp. För att öka de positiva följderna och minska de negativa av det informella vårdandet, 

erbjuds anhöriga olika former av stödinsatser där målet är bibehållen hälsa (ibid.). Stödet kan 

behöva anpassas efter situationen och relationen mellan de som berörs. Vid en bra fungerande 

relation kan det handla om att stärka det som redan fungerar. Handlar det om en sämre 

fungerande relation är kanske avlastning enda utvägen (Wennman-Larsen, Persson, Östlund, 

Wengström & Gustavsson, 2008). Szebehely och Ulmanen (2012) visar att ett flertal 

kommuner har infört striktare riktlinjer för bedömning av den närståendes behov av hjälp, 
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vilket har höjt tröskeln och minskat möjligheten till kommunala insatser. Trots att majoriteten 

av närstående i behov av hjälp egentligen inte vill belasta sina anhöriga, leder bestämmelserna 

till att många anhöriga blir påtvingade att stötta och ge omsorg till sina närstående, med 

minskad möjlighet till stödinsatser (ibid.).  

 

Kommunen har enligt lag skyldighet att erbjuda stöd till anhöriga som vårdar närstående. 

Syftet är att minska den fysiska och psykiska belastningen (Socialstyrelsen, 2016). SoL (SFS 

2001: 453, 5 kap), 10 § säger att “Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de 

personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 

närstående som har funktionshinder”. Det finns olika former av stöd och insatser som syftar 

till att stärka anhöriga. Den offentliga vården erbjuder olika former av avlastning, det vill säga 

vårdansvaret övertas tillfälligt av någon annan, i hemmet eller på någon form av institution 

(Carlsson & Wennman-Larsen, 2014). Bidrag som närståendepenning och anhörigbidrag samt 

anställningar som exempelvis personlig assistent, är ett viktigt ekonomiskt stöd med tanke på 

att flertalet anhöriga kombinerar det informella vårdandet med yrkeslivet (Sand, 2010). 

Information om villkor för stöd, om den närståendes sjukdomsprognos, utbildning, 

hjälpmedel samt samtal, enskilt eller i grupp, är andra exempel på stöd som kommunen har 

ansvar för (Socialstyrelsen, 2016). Sand (2010) visar att det egna nätverket i form av grannar, 

andra närstående eller vänner är en viktig källa för känslomässigt stöd och finner också att 

samtal i anhöriggrupper är positivt. Gruppverksamheterna organiseras dels av den kommunala 

verksamheten, dels av frivilligorganisationer som patientföreningar och Röda Korset. 

Träffarna, som brukar vara en blandning av utbildning och information, gör det möjligt för de 

anhöriga att dela sina upplevelser, få perspektiv på vårdandet och finna kraft för framtiden. 

Vetskapen om att det finns andra i samma situation ger ökad trygghet och delaktighet (ibid.). 

 

Trots lagstadgat stöd finns det svårigheter med att nå ut till alla anhöriga med information om 

tillgänglig hjälp. Det finns också många som självmant avstår. Erlingsson et al. (2010) visar 

att en del anhöriga avböjer det stöd som finns att få, trots att bördan är stor och avlastning är 

enda möjligheten. Enligt Socialstyrelsen (2007) kan anledningarna dels vara att många 

anhöriga inte identifierar sig med “de som hjälper”, dels kan höga kostnader, okunskap, 

bristande kommunikation och tillit till hälso- och sjukvården vara andra orsaker. 

 

Sjuksköterskans roll  
Ett patientfokuserat vårdande inkluderar även de anhörigas upplevelser och perspektiv. Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) är det speciellt viktigt att sjuksköterskan beaktar detta vid 

informellt vårdande. Vid långvariga sjukdomstillstånd som många gånger blir palliativa, krävs 

ett fokus på hela familjens situation. Vid ohälsa hos den enskilde individen påverkas hela 

familjesystemet (Öquist, 2008) Årestedt, Persson och Benzein (2014) skriver om vikten av att 

sjuksköterskan har ett personligt och professionellt förhållningssätt i den familjefokuserade 

omvårdnaden. Betydelsen av att se anhöriga är stor, speciellt vid informellt vårdande. När 

sjuksköterskan interagerar med familjemedlemmarna, skapas en gemenskap. Varje 

familjesituation är unik med sina erfarenheter, styrkor, resurser och upplevelser. Att kunna 

belysa, stärka och stödja dessa är en viktig uppgift. Genom att hjälpa och stötta anhöriga till 

att uttrycka och tolka betydelsen av de känslor som uppkommer i sjukdomssituationen, kan 

lidandet minska (ibid.). När vårdandet sker i interaktion mellan sjuksköterskan och anhöriga 

utvecklas den vårdande relationen (Dahlberg & Segesten, 2010). Hur vi uppfattar och förstår 

världen ligger till grund i våra val vi gör, vilka känslor vi känner och vilka beteenden vi 

förstärker. När en närstående är i behov av vår hjälp, är det oftast inte sjukdomen i sig som är 

problematisk, utan hur vi väljer att förhålla oss till situationen (Årestedt et al., 2014).  
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Många gånger är det våra föreställningar om sjukdomen, som leder till lidande, inte 

sjukdomen i sig (Wright, Watson & Bell, 2002). Totman, Pistrang, Smith, Hennessey och  

Martin (2015) belyser vikten av att sjuksköterskan har en förståelse för de känslomässiga 

utmaningar som anhöriga utsätts för. Genom att se till anhörigas behov, så som 

kommunikation, information och stöd, främjas upplevelser av mening, sammanhang och 

samhörighet med sjuksköterskan. 
 

 

TEORETISK REFERENSRAM  

 
Vårdvetenskapen är en disciplin som har patienten i fokus och bygger på teori och tillämpad 

kunskapsbildning. Det är en ung vetenskap som först år 1977 kom att ingå i utbildningen till 

sjuksköterska. Den ger sjuksköterskan kunskap om hälsa och vårdande, i teori och praktik. 

Tillsammans med begreppen hälsa, miljö och vårdande skapar detta en förståelse för 

patienten, men det omfattar även anhöriga, vilket studien kommer att fokusera på (Dahlberg 

& Segesten, 2010).  

 

Forskning visar att informellt vårdande påverkar anhörigas livsvärld (Dahlberg & Segesten, 

2010). Människor är beroende av varandra, att känna delaktighet i vårdandet, att vara en i 

teamet med övrig personal, är viktigt för anhöriga i vårdande sammanhang. Öquist (2008) 

beskriver systemteorin, en teori som bygger på att allt är delar som påverkar och samspelar 

med varandra, individer och organisationer, som en del av vårdvetenskapen. En liten 

förändring eller händelse kan leda till stora effekter för anhöriga, vilket kan vara avgörande 

för fortsatt ork och upplevd hälsa. Då anhörigas upplevelser av att vårda en närstående i 

hemmet kommer att belysas, läggs studiens tyngdpunkt på livsvärld, delaktighet, livsrytm och 

fjärilseffekten.  

 

Livsvärld 
Livsvärlden är den värld vi lever i och är unik för varje människa. Den utgör våra upplevelser, 

våra erfarenheter och på det sätt vi förstår oss själva och omgivningen. När en närstående 

drabbas av sjukdom förändras livsvärlden för alla inblandade. Den enskilda livsvärlden, men 

också den livsvärld som är gemensam för anhöriga och närstående, genomgår förändring. Att 

bli vårdare åt exempelvis en förälder kan många gånger vara svårt att förhålla sig till, för båda 

parter, då rollerna kan komma att förändras. I ett livsvärldsperspektiv ser sjuksköterskan även 

anhörigas subjektiva resurser och upplevelser. Att inkludera anhörigas perspektiv är viktigt 

och grundläggande då det är den enskilda människans upplevelser av att vårda en närstående i 

hemmet, som betyder något, inte majoritetens (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Delaktighet  
Som vårdare av närstående i hemmet blir anhöriga automatiskt delaktiga i omvårdnaden. 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att det finns ett antal anledningar att sätta anhöriga som 

vårdar närstående i hemmet i fokus då de spelar en stor och viktig roll för alla inblandade 

parter. Att bli sedd och få rätt stöd som anhörig, att känna delaktighet i teamet runt den 

närstående, är avgörande för ork och bibehållen, upplevd hälsa (ibid.). Som sjuksköterska är 

det viktigt att se helheten, att identifiera styrkor och behov hos anhöriga då det ökar 

förutsättningarna för känslan av delaktighet.  
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Livsrytm  
Upplevelsen av att ha hälsa är förknippat med livsrytm som består av både rörelse och stillhet. 

Att finna livsrytm handlar om balans och stabilitet med lagom mycket stillhet och rörelse, 

utan alltför stora svängningar. Livet behöver inte vara problemfritt då livsrytmen innefattar 

både sjukt och friskt, vila och aktivitet och utesluter inte lidande eller problem i vardagen. 

Hälsa i form av välbefinnande och känslan av att orka vårda, är beroende av en balanserad, 

rytmisk och harmonisk livsrytm. När vardagen fungerar bra och är balanserad finns en 

behaglig livsrytm som i sin tur bidrar till upplevd hälsa hos anhöriga (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

 

Fjärilseffekten 
Inom systemteorin beskrivs fjärilseffekten, en liten händelse som kan bidra till något stort. En 

liten del av systemet kan påverka hela systemet i sin helhet, mycket små insatser kan under 

kort tid, få stora effekter. Systemteorin har ett helhetstänk och grundar sig på att alla delar i ett 

system samspelar och påverkar varandra. När systemet, exempelvis familjesystemet, är i 

obalans så kan det hjälpa att “så ett frö” för att balans och jämvikt ska uppnås. När en 

närstående drabbas av sjukdom eller ålderdomssvaghet drabbar detta inte enbart den 

närstående utan också övriga i familjen. En liten händelse, som exempelvis ett par timmars 

avlastning, kan vara den förändring som leder till upplevd hälsa hos anhöriga.  Det blir en 

skillnad för anhöriga som gör skillnad. För hälsan, för livsrytmen och för delaktigheten 

(Öquist, 2008). 
 

 

PROBLEMFORMULERING   

 
Människors ökade livslängd i kombination med att vårdtiderna tenderar att bli allt kortare på 

sjukhusen, gör att det ställs allt högre krav och ansvar på anhöriga. Många gånger hamnar 

anhöriga i ett utsatt och sårbart läge då äldre inte bara förväntas men också uppmuntras, till att 

bo hemma så länge som möjligt. Med den ökande delen äldre följer också ett större antal 

medelålders anhöriga som finner det svårt att hitta en balans mellan yrkesliv och informellt 

vårdande. 

 

Upplevelsen av det informella vårdandet är högst individuellt. Forskning visar att det 

informella vårdandet ofta har både positiva och negativa inverkningar på anhörigas hälsa. 

Stöd och insatser där syftet är att minska den fysiska och psykiska belastningen, är avgörande 

för att upprätthålla och uppnå hälsa. Avlastning, där vårdansvaret övertas tillfälligt av någon 

annan, i hemmet eller på någon form av institution, erbjuds av den offentliga vården, likaså 

ekonomiskt stöd. Det känslomässiga stödet från det egna nätverket är tillsammans med olika 

gruppverksamheter en viktig källa för att dela sina upplevelser, få perspektiv på vårdandet och 

finna kraft för framtiden. Det finns ett behov av information, av att ha en dialog med hälso- 

och sjukvården och stöd från sjuksköterskan. Känslor av hjälplöshet och orkeslöshet är vanligt 

bland de anhöriga då många känner sig isolerade och ensamma. 

 

Att studera anhörigas upplevelser, både positiva och negativa, av det informella vårdandet, 

känns viktigt. Anhöriga är en del av patientens perspektiv och som blivande sjuksköterskor 

vill vi få en djupare förståelse för deras upplevelser. Vilka positiva och negativa aspekter av 

att vårda en närstående i hemmet finns det? 
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SYFTE  

 
Syftet var att belysa de anhörigas upplevelser av att vårda en närstående i hemmet. 

 

METOD 

 
Design 
En kvalitativ, induktiv ansats användes då studien fokuserar på subjektiva upplevelser och 

inte har några teorier att testa. Den induktiva ansatsen belyser varianser i materialet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Studien har genomförts som en intervjustudie, där målet är att få ny 

kunskap om informanternas specifika upplevelser. Då anhörigas upplevelser av att vårda  

närstående har belysts och förklarats, användes en kvalitativ metod med ett vårdvetenskapligt 

perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjustudier rekommenderas för undersökning av 

upplevelser då kvalitén på det subjektiva materialet är större än i andra metoder (Polit & 

Beck, 2010). En manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) användes. 

 

Datainsamling 
Ett nätverksurval, där potentiella informanter söktes i författarnas omgivning, användes.  

Informanterna var inte familjemedlemmar eller nära vänner. Informanterna gav även förslag 

på möjliga personer som var relevanta för studien (Polit & Beck, 2010). De tänkta 

informanterna kontaktades först muntligen via mobiltelefon där syftet för studien meddelades 

och en preliminärt godkännande gavs. Informanterna informerades sedan att de fick välja tid 

och plats för intervjuerna. Tre av intervjuerna genomfördes i informanternas respektive hem. 

Två av intervjuerna skedde på ett bibliotek, våren 2016.   

 

En intervjuguide skapades (bilaga 1). Tre intervjuer genomfördes av den ena författaren och 

två intervjuer av den andra författaren. Informanterna fick utöver ett informationsblad (bilaga 

2), sina rättigheter beskrivna muntligt. Informationsbladet lästes igenom gemensamt med 

informanterna, för att sedan skrivas under. Informanten fick originalet och författarna en 

kopia. Intervjuguidens frågor hade bland annat fokus på upplevelsen av att vara anhörig som 

ger informell vård, men också frågor kring informanternas upplevelser av sin hälsa. 

Följdfrågor fanns också, så som, “Kan du ge ett exempel?” och “Kan du beskriva det lite 

mer?”. Studien inleddes med en pilot intervju på en informant som vårdar en närstående i 

hemmet då författarna ville försäkra sig om att frågorna var relevanta för syftet samt att tiden 

för intervjuerna var rimlig. En semistrukturerad intervjumetod användes då det skapade 

möjlighet för följdfrågor och gav djupare, nyanserande och utvecklande svar (Polit & Beck, 

2010).  

 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes på en plats vald av informanten för känslan 

av trygghet, lugn och ostördhet (Thomsson, 2010). Intervjuerna tog mellan 30-50 minuter och 

spelades in med hjälp av författarnas mobiltelefoner. Att spela in sina intervjuer stöds utav 

Kvale och Brinkmann (2009) som menar att författarna lättare kan fokusera på intervjun. Det 

underlättar även själva transkriberingen, det vill säga översättningen av talat språk till skrift 

(ibid.). Före och efter intervjun samtalade författarna med informanterna om allmänna saker 

för att skapa en tryggare och bekvämare situation för informanterna.  Intervjuerna startade 

med så kallade bakgrundsfrågor, de kunde vara “Vad har du för yrke?” och “Har du långt att 

ta dig till din närstående?”. Sedan följde huvudfrågor som kunde bestå av “Hur ser vardagen 

ut för er?” och “Upplever du att situationen har påverkat er relation?”. Intervjuerna skrevs 
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sedan ner ordagrant för att underlätta analysen. Pilotintervjun inkluderades i studien då den 

svarade väl mot syftet. Inga korrigeringar gjordes då den ansågs ha bra material.  

 

Urval/ urvalsförfarande  
Intervjuerna skulle belysa de anhörigas upplevelser av informellt vårdande. Inklusionskriterier 

var vuxna kvinnor eller män över 18 år med erfarenhet av informellt vårdande under minst tre 

år. Bias är fel som kan uppstå i datainsamlingen, vilket kan påverka studiens trovärdighet. För 

att minska risken för minnesbias, att tiden påverkar resultatet på grund av att individen minns 

upplevelser fel, sattes en tioårs gräns från det att vårdandet avslutades (Polit & Beck, 2010) 

Socialstyrelsen, 2016). Närstående med olika sjukdomshistorier valdes för att få en så bred 

och så noggrann beskrivning som möjligt. Anhöriga som var sjukskrivna på grund av psykisk 

ohälsa exkluderades då de är en utsatt grupp.  

 

Deltagare 
Fem informanter valdes. Dessa bestod av fyra kvinnor och en man. Åldern varierade mellan 

29-85 år med en medelålder på 56,4 år. Ett preliminärt godkännande hade givits av samtliga. 

Fyra informanter vårdade sin närstående för tillfället och en informant vårdade sina 

närstående för 10 år sedan. Vårderfarenheten var mellan 3-10 år, med ett medeltal på 5,6 år. 

Informanternas yrke var: Student, säljare, hälso- och sjukvård samt hotell- och restaurang. En 

var pensionerad före detta affärsanställd. Samtliga kommer från en ort i södra Sverige. De 

sjukdomar som de närstående vårdades för var: Stroke, njursvikt och demens. Två vårdades 

på grund av ålderdom. Tre informanter hade stöd från hemtjänsten, men två hade det inte. 

 

Tabell 1 - Översikt av informanterna. 

Informanter Ålder på 

deltagaren 

Relation till den 

närstående 

Hur länge deltagaren har 

vårdat sin närstående 

Stöd från 

hemtjänst 

Informant 

A 

29 År Son 4 år Ja 

Informant  

B 

52 År Svärdotter 2 år Ja 

Informant  

C 

85 År Dotter och 

Syster* 

10 år Nej 

Informant 

D 

62 År Dotter 8 år Nej 

Informant 

E 

57 År Dotter 3 år Ja 

 

*Informant C vårdade sin mor och sin syster. Båda tillfällena togs upp i studien. 

 

Analys 
En kvalitativ manifest innehållsanalys, en textnära analys som fokuserar på det uppenbara i 

datainsamlingen och lämnar liten plats för tolkning, genomfördes enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Den kvalitativa innehållsanalysen används för att analysera de 

transkriberade intervjuerna och finna likheter och skillnader i texterna. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att detta är en bra analysmetod då fokus ligger på det manifesta 

innehållet i intervjuerna. De inspelade intervjuerna skrevs ner ordagrant av den författare som 



8 
 

hade utfört intervjun (Polit & Beck, 2010). Det transkriberade materialet bearbetades först 

enskilt där författarna läste igenom de fem intervjuerna. Meningsbärande meningar 

färgmarkerades sedan, meningsbärande meningar var sådana ord eller meningar som svarade 

mot studiens syfte och hör ihop genom sina likheter eller skillnader. Dessa meningar 

kondenserades sedan, det vill säga förkortades utan att förlora kärnan i innehållet. Därefter 

kodades de kondenserade meningarna vilket innebar att författarna gav meningarna en 

beteckning. Likheter och skillnader jämförde författarna sedan gemensamt och genom detta 

bildades tre huvudkategorier och nio underkategorier. Exempel på analysprocessen visas i 

tabellen nedan. 

 

Tabell 2 - Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet. 

Kondenserade 

enhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Det är tufft. Tufft för 

att du hela tiden 

brottas med ett dåligt 

samvete, att man inte 

räcker till. 

Brottas med ett 

dåligt samvete, att 

man inte räcker 

till. 

Dåligt samvete Otillräcklighet Att uppleva 

blandade 

känslor 

Ja, jag tror att hon har 

kommit mig närmare. 

På det viset att hon 

vill gärna att jag ska 

följa med om det är 

någonting eller så, så 

det vill hon gärna. Så 

jag kan ju nästan säga 

att jag känner min 

mamma. 

Mamma har 

kommit mig 

närmare. 

Stöd från 

familjemedlem 

Relationen till 

familj och 

vänner 

Att känna 

samhörighet 

Det är som nu inför 

mötet på onsdag. Jag 

begärde faktiskt ett 

extra möte med dem 

förra veckan utan 

mina föräldrar. Jag 

tänkte först att det 

kanske inte 

biståndshandläggaren 

går med på, men det 

gjorde hon faktiskt. 

Det var jag, en från 

hemtjänsten, 

demenssjuksköterskan 

och bistånds-

handläggaren. 

Extra möte med 

hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

Att vara 

delaktig 

En i teamet Att bli sedd 

som unik 

individ 
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Förförståelse 
Människan kan aldrig vara helt objektiv i förhållande till världen. Förförståelse kan beskrivas 

som för givet tagna föreställningar, åsikter och förväntningar. Medveten eller omedveten finns 

den alltid med oss i vår förståelse och upplevelse av omvärlden. För att utveckla en förståelse 

krävs förförståelse. Innan uppsatsen påbörjades hade författarna en förförståelse om att 

anhöriga som vårdar en närstående i hemmet upplever psykiska påfrestningar. En 

medvetenhet om detta under processens gång, återkommande reflektioner och ett kritiskt 

förhållningssätt vad gäller urval, analys och skrivning, tillämpades. Ett objektivt synsätt och 

ett öppet sinne eftersträvades för att sätta förförståelsen åt sidan. Detta för att minska risken 

för ett förvrängt resultat (Birkler, 2007, Wiklund, 2003).  

 

Forskningsetiska aspekter 
Informanterna blev informerade både muntligt och skriftligt om sina rättigheter ur etisk 

synvinkel, enligt Helsingforsdeklarationen (2013). Ett dokument där dennes rättigheter finns 

skrivet, “Informationsbrev och förfrågan om medverkan i studie”, delades ut (bilaga 3). Även 

en etisk egengranskning har gjorts. Efter telefonkontakt med Etikkommittén Sydost framgick 

inga etiska problem med studien (bilaga 3). Författarna tog även hänsyn till 

Helsingforsdeklarationen fyra krav: Informationskravet, Samtyckeskravet, Nyttjandekravet 

och Konfidentialitetskravet. 

 

Informationskravet 

Samtliga informanter blev informerade om syftet och anledningen till studien, både muntligt 

och skriftligt (bilaga 2).  

 

Samtyckeskravet 

Informanterna fick muntlig och skriftlig information om att de när som helst, utan att förklara 

anledningen, kan avbryta studien. De fick underteckna dokumentet och behålla originalet. 

Författarna behöll kopian. 

 

Nyttjandekravet 

Deltagarna blev informerade muntligt och skriftligt om att intervjumaterialet endast kommer 

att användas i denna studie, i forskningssyfte.  

 

Konfidentialitetskravet 

Informanterna meddelades muntligt och skriftligt om att de kommer att avidentifieras i 

studien. Det inspelade materialet raderades efter transkriberingen. Det transkriberade 

materialet förvarades inlåst under studiens genomförande och kommer, efter att uppsatsen är 

slutförd, att förstöras. De som tog del av materialet var författarna och deras handledare.  
 

 

RESULTAT  
 

Under analysen urskildes tre huvudkategorier: Att uppleva blandade känslor, Att känna 

samhörighet och Att bli sedd som unik individ, vilka presenteras i följande tabell. 
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Tabell 3 - Beskrivning av huvudkategorier och underkategorier. 

HUVUDKATEGORIER UNDERKATEGORIER 

 

Att uppleva blandade känslor  

Pliktkänsla 

Mental trötthet 

Otillräcklighet 

Inre tillfredställelse 

 

Att känna samhörighet 

Relationen till den närstående 

Relationen till familj och vänner 

 

Att bli sedd som unik individ 

Bristande information 

Anhörigas stöd i vardagen 

En i teamet 

 

Att uppleva blandade känslor  
Informanterna beskrev hur det informella vårdandet väckte olika sorters känslor i form av 

plikt, psykisk trötthet, att inte räcka till och tillfredsställelse.  

 

Pliktkänsla 

Alla informanter talade om pliktkänsla och moraliskt ansvar. Tre av dem upplevde 

pliktkänslorna mer självklara, även om de också kände det som sin skyldighet att hjälpa till. 

Det handlade om att återgälda tidigare hjälp och att känna sig behövd i en givande relation. 

För de andra två var det en upplevelse av tvång, ett påhäng som det många gånger var svårt att 

tala med andra om. När förståelse saknades från nära släktingar för den hjälp och stöttning 

som hon utförde, förstärktes känslan av att vara fånge i situationen. Känslan av att komma i 

kläm uttrycktes av en informant.  

 

“Ibland kan man känna… Kan ni inte komma hem och hjälpa till?” (Informant D) 

 

Då syskonen till tre av informanterna var bosatta i andra svenska städer, föll det automatiskt 

på informanterna att ta det största ansvaret. Det blev naturligt för de närstående att vända sig 

till den som bodde närmast. Att bo nära sin närstående var praktiskt men resultatet av 

analysen visar att ju kortare avståndet var, desto större var upplevelsen av att känna sig 

påpassad. Att bo så nära som grannar, vilket en av dem gjorde, kunde vara väldigt 

påfrestande. Plikt och skyldigheter hörde till vardagen. Så fort den närstående såg att 

informanten var hemma, ringde telefonen.  

 

“Det är som om du har en ryggsäck på ryggen hela tiden… du kan inte springa ifrån den.” 

(Informant B) 

 

Pliktkänslorna gjorde det också svårt att säga nej. Tre av informanterna berättade att de hade 

svårigheter att sätta gränser, att de önskade att de kunde vara mer tydliga mot den närstående 

men också mot övriga familjemedlemmar om hur de kände och upplevde situationen. Strävan 

efter att vara behjälplig, att känna ett ansvar över den närståendes situation och hälsa, gjorde 

att de många gånger kände sig uppgivna.   
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Mental trötthet 

Analysen av intervjuerna visade att de flesta upplevde någon form av mental påverkan i form 

av oro, stress eller psykisk trötthet. Oro över att hela tiden känna ett ansvar för sin närstående 

och en oro över själva situationen. Det kunde handla om ifall de uppgifter som förväntades av 

dem var gjorda, om de hade ägnat tillräckligt med tid åt sin närstående, varför ingen svarar i 

telefonen och hur det går för den närstående när informanten är på jobbet.  

 

Stressen uppkom i och med allt som skulle utföras. Det kunde vara uppgifter som att köra sin 

närstående till vårdcentralen, hjälpa till med städning och diverse andra sysslor i hemmet. 

Stress uppkom även hos en informant när vårdandet fick försvaras gentemot partnern, då 

denne upplevde att den anhörige ägnade mycket tid hos sin närstående. Resultatet av analysen 

visade också att den mentala tröttheten även uppstod på grund av den närståendes situation. 

Anhöriga kunde ställa sig frågor som: ”Varför hände detta?” ”Vad händer nu?” Tröttheten 

kunde även bero på en omställning i livssituationen. 

 

“Jag tycker det är mer påverkan och jobbigare psykiskt än fysiskt. Fysiskt tycker jag 

inte är så jobbigt, visst det kan vara tungt ibland men oftast är man ju trött i huvudet 

efter en dag liksom och man funderar ju ändå lite över, varför blev det så och så 

här?” (Informant A) 

 

Även fritidsaktiviteterna blev påverkade hos en av dem på grund av den mentala tröttheten 

där denne valde att vila i stället för att utöva sin hobby. Dock nämnde en informant att hon 

inte upplevde någon stress, oro eller mental trötthet. Samtliga upplevde sin hälsa som god 

trots de ovan nämnda upplevelserna med förklaringar som: ”Alla är väl trötta ibland” eller 

”Man har ju sina downperioder” men de betonade också att det är viktigt att lyssna på sin 

kropp, att vara den som vårdar kan bränna ut en människa.   

 

Otillräcklighet 

Att hela tiden ha ett ansvar för någon, resulterade, hos fyra av informanterna, till känslor av 

otillräcklighet. Som yrkesverksamma blev vårdandet en konkurrens tillsammans med det 

övriga som skulle utföras, på jobbet, i hemmet och tillsammans med familjen. Känslan av att 

vilja ge mer än möjligheten gav, att tiden inte räckte till, var förknippad med dåligt samvete. 

Att hela tiden brottas med ett dåligt samvete, att inte räcka till, kändes svårt. När hemmet 

förföll hos den närstående och anhöriga bara orkade göra det nödvändigaste för att hålla allt 

flytande, kändes sorgligt och var svårt att se. En informant beskrev upplevelsen av att hela 

tiden titta på klockan, när folk hälsade på, när hundarna rastades, i duschen. Känslor av att 

inte räcka till vid längre ledigheter som på semestern, kändes extra jobbigt. Saker som varit 

planerade skulle hinnas med samtidigt som den närstående visste om ledigheten och ville 

träffas varje dag, äta tillsammans och hitta på saker.  

 

“Det här kan bränna ut en människa att hela tiden inte räcka till” (Informant B) 

 

Det dåliga samvetet hindrade två av informanterna ifrån att säga hur de verkligen kände det, 

till sin närstående, men också till personer som fanns runt omkring den närstående. Lösningen 

till avlastning, för att få tid till sig själv, blev istället vita lögner. 

 

“ Jag är inte stolt över att jag ljuger, det är jag verkligen inte. Jag skäms över det, men jag 

måste, för att få ha ett eget liv.” (Informant B) 
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En annan aspekt av otillräcklighet var känslan av att den närstående inte kunde göra så 

mycket roliga saker längre, att hemmet begränsade möjligheterna. Detta tog två av dem på sig 

och kände dåligt samvete över. Dels att inte hinna med att aktivera och bryta vardagen socialt 

och kulturellt, dels grundade det sig på, speciellt hos en av dem, av att tycka synd om. Att den 

närstående inte hade samma förutsättningar som andra i samma ålder, var jobbigt att se.  

 

Inre tillfredställelse 

Fyra av informanterna ansåg att det var väldigt viktigt, men också positivt och självklart att 

hjälpa sin närstående. Att ställa upp för nära och kära gav en känsla av inre tillfredsställelse. 

De beskrev hur de vuxit som människor och att det var positivt att glädja en annan människa, 

en känsla av att göra nytta och någon gott. Känslan av att ha roligt ihop och hur en 

eftersträvan att bibehålla vardagen, bidrog till inre tillfredsställelse, beskrevs också. Att 

uppskatta de små sakerna i livet ansågs viktigt. En informant beskrev hur sysslor i den 

närståendes trädgård eller anordning av en mysig stund vid middagsbordet, där anhörig och 

närstående samtalade tillsammans, bidrog till en positiv upplevelse av vårdandet, då det 

gladde den närstående. Att ha roligt ihop och vara delaktig i sin närståendes liv upplevdes 

som positivt av tre av informanterna. En av dem beskrev att omtanken gjorde henne lycklig. 

 

”Jag kände att jag hade gjort lite nytta när jag kom hem från min syster….Det var likadant 

med mamma, det var ju roligt och jag kände att det var roligt att glädja dem” (Informant C) 

 

Informanten berättade hur han genom att vårda sin närstående har lärt sig mycket om det 

vårdande yrket och på så vis lärt sig att acceptera situationen. Han beskrev också hur han 

blivit mer förstående och beskrev det som att han har vuxit som människa.  

 

“ Man värdesätter inre grejer betydligt mer än vad man gjorde innan.” (Informant A) 

 

Att känna samhörighet 
Analysen visar att det informella vårdandet även handlade om relationer, om betydelsen av 

gemenskap. Att vårda någon, att ta ansvar för någon, förändrade den ursprungliga relationen 

med den närstående på olika sätt. Relationen med familj och vänner kunde förändras till det 

sämre vid brist på förståelse från deras sida, men relationen kunde också vara en viktig 

energikälla att hämta kraft ur. 

 

“Nu har jag en sambo som är väldigt förstående, så det är ju aldrig något problem 

liksom. Annars kan jag tänka mig att de ibland har svårt att se, du måste vara ledig, 

medan jag tänker, men det är min farsa, jag måste hjälpa till nu.” (Informant A) 

 

Relationen till den närstående 

Relationen till den närstående förändrades på olika sätt. Några av informanterna berättade att 

relationen har blivit starkare och att de har kommit varandra närmare. Detta uttryckte sig 

bland annat genom att den närstående yttrade en önskan över att anhöriga skulle följa med till 

möten av olika slag. Det kunde vara möten på vårdcentralen eller följa med när den 

närstående skulle handla. En informant beskrev det som att hans närstående känner en annan 

trygghet med honom än sina övriga barn, vilket informanten tror beror på att denne är där så 

ofta och hjälper till med omvårdanden. Andra berättade att de känner sig som föräldrar till 

sina närstående och menar att situationen är tragisk.  

 

”Jag är mer mamma över henne nu. Jag känner att jag ansvarar för henne och bestämmer, 

liksom. Det är det.” (Informant B)    
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Relationen till den närstående påverkade även här fritidsintressena för informanterna, då de 

fick släppa allt för att åka och hjälpa den närstående. En av dem beskrev det som att ”ges 

lillfingret tar de hela handen”. Det fanns också tre fall där informanterna inte alls upplevde 

att relationen till den närstående påverkade deras fritidsintressen, bland annat på grund av att 

de delade samma intressen. En önskan om att kunna göra mer roliga saker ihop, kulturella och 

sociala, fanns också. Friheten att kunna åka iväg mer värderades högt. 

 

Relationen till familj och vänner 

Vänner var viktigt, dels för att ventilera med och dels som stöd i situationen som vårdare. 

Andra personer att samtala med var livspartnern och barnen. En av informanterna berättade 

att hennes familj gav henne energi att klara av situationen.  

 

”Det är så himla roligt med barnbarnen….Jag frotterar mig mycket med dem”(Informant E) 

 

I fyra av fallen bestod avlastningen i hemmet av en kombination av familjen och hemtjänsten. 

I ett fall upplevde informanten att det inte fanns någon möjlighet till avlastning. I två av fallen 

upplevde informanterna att syskonen inte hälsar på, ringer eller hjälper till i den mån som 

anhöriga önskar. Något syskon uttryckte att de inte orkar med föräldern.  

  

Släktingar och vänner kunde även nämna att de anhöriga borde tänka mer på sig själva och 

försökte få dem till att inte göra så mycket för den närstående. Oförståelsen hos syskonen om 

hur mycket hjälp som den närstående var i behov av, gav känslor av uppgivenhet och 

orkeslöshet.  

 

Att bli sedd som unik individ 
För att hitta balansen i det informella vårdandet krävdes stöd i vardagen, från kommunen, 

hälso- och sjukvården och samhället i övrigt. Dock var informationen ofta bristfällig och 

saknade struktur. Delaktighet, att vara en i teamet runt den närstående, tillsammans med övrig 

personal, var en förutsättning för upplevd hälsa. 

 

Anhörigas stöd i vardagen 

Informanterna beskrev att de närståendes problem att vårdas i hemmet kunde vara den 

begränsade rörelseförmågan, minnessvårigheter och talsvårigheter. Fyra av de närstående 

hade hjälpmedel i form av rullator. En av dem hade inga hjälpmedel alls. Övriga informanter 

upplevde hjälpmedlen som avlastande och positivt.  

 

Flera informanter hade hjälp av hemtjänsten och upplevde för det mesta detta som positivt. 

Denna hjälp bestod till exempel av medicindelning, omvårdnad i form av tvättning och hjälp 

med uppstigning ur säng. Två av dem menade att det finns mycket stöd från samhället, från 

hemtjänsten och att samhället är väl anpassat för människor med rörelsenedsättning och andra 

funktionsnedsättningar. Stödet kan vara i form av att underlätta vissa fritidsintressen, allt från 

att få gratis biljetter till olika evenemang till att hyra cyklar på sommaren. Det som 

informanten kände var negativt med hemtjänsten var bristen på bemanning och en 

problematik med att personalen varierade från gång till gång. Han menade att denna situation 

med mycket nya ansikten blev påfrestande för den närstående.   

     

En av de anhöriga uttryckte att det finns mycket hjälp och stöd att få från hemtjänsten men 

problemet är att få den närstående att acceptera hjälpen. Vilket hon tror kan bero på stolthet 

eller ekonomiska bitar.   
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”Man märker ju det här att det finns ju mycket hjälp och avlastning att få med 

hemtjänst och så, så upplever jag det. Problemet i vår situation är mer att få den som 

erbjuds att gå med på det.” (Informant E) 

 

Bristande information 

Att själv få kämpa för rätt information om möjligheter och rättigheter var verklighet, speciellt 

för två av informanterna. Det handlade om allt ifrån möjligheter till rabatter vid kulturella 

evenemang, att personal saknas till helgen så att informanten får rycka in, till att ingen 

informerar om att den närstående har blivit inlagd på sjukhus. Känslor av att vara den som 

måste ha kontroll, att vara “om och kring sig” och ha en överblick över möjligheter för den 

närstående, var ibland frustrerande och bidrog till uppgivenhet och onödig oro.  

 

“Där har alltså ingen informerat mig om att de har lagt in henne och på lasarettet 

visste de inte ens om att hon var där. Det var inte jättekul att klockan 22.00 på kvällen 

till slut få tag på en sjuksköterska som kunde tala om, informera mig, då jag står som 

närmast anhörig, var hon var” (Informant B) 

 

En av informanterna upplevde att det i vissa fall saknades struktur i den kommunala 

organisationen när det gällde möten med anhöriga och närstående i den informella 

vården.  Det kändes svårt som anhörig att sitta i samma rum och säga till sin närstående att 

situationen är ohållbar och att mer hjälp och stöd behövs i hemmet. Att bli sedd som unik, att 

det i vissa fall kanske behövs ett möte innan, för att alla korten ska komma upp på bordet, är 

enligt informanten ibland en nödvändighet för att orka fortsätta och få det att fungera.  

 

En i teamet  

Vårdpersonalens intresse för hur anhöriga upplevde sin situation var viktigt för gemenskapen. 

Delaktigheten i omvårdnaden var något som upplevdes som positivt. Att bli sedd, att känna att 

mina åsikter räknas och tas i beaktning, var grundläggande för känslan av att vara en i teamet 

runt den närstående. Det handlade inte så mycket om att få goda råd, mer om att någon 

lyssnade utan att avbryta och som hade förståelse för hur det kändes och vilket stöd som 

behövdes. Kommunikationen med sjuksköterskan och hemtjänstpersonalen var en viktig bit. 

Fyra av informanterna uttryckte särskilt sjuksköterskans stöd, att hen ständigt fanns i 

bakgrunden och stöttade vid behov. Detta gav trygghet och en vårdande gemenskap, en känsla 

av att sträva åt samma håll tillsammans.  

 

“ Hemtjänsten har ju sagt till honom det, att du får tänka på det, att du får avlasta din dotter” 

(Informant E) 

 

Det som urskilde sig var också personkemin och det professionella förhållningssättet. När 

personalen var intresserad av hur anhöriga upplevde situationen, att saker och ting 

utvärderades och förbättrades, kände informanterna att de strävade åt samma håll, för den 

närståendes skull. Förmågan hos personalen att aktivt lyssna på anhöriga men framförallt att 

bli informerade och kommunicerade med, upplevdes positivt och gav livskraft. En av 

informanterna hade ingen stöttning eller avlastning, varken från hemtjänsten eller från 

sjuksköterskan, då de inte var insatta i hennes närståendes fall. Detta gjorde informanten 

väldigt sårbar och hon kände att hon kom i kläm, speciellt när hennes andra syskon inte 

förstod hur mycket tid och hjälp mamman behövde. Hon kände sig ensam och många gånger 

utlämnad i situationen men ville vänta med att koppla in hemtjänst och sjuksköterskan tills 

mamman själv valde det.  
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DISKUSSION 

 
Syftet med uppsatsen var att belysa anhörigas upplevelser av att vårda en närstående i 

hemmet. Resultatet av analysen visar att anhöriga upplever blandande känslor i det informella 

vårdandet, negativa som stress, dåligt samvete och oro men också positiva som glädje och 

tillfredsställelse. Även om samtliga informanter upplever att de har hälsan, är upplevelserna 

av det informella vårdandet individuella. Resultatet visar också att avståndet till den 

närstående har stor betydelse. Ju kortare avstånd desto högre belastning för anhöriga. Ett 

aktivt lyssnande från vårdpersonalen, att bli sedd som unik anhörig med personligt anpassat 

stöd och information är viktiga aspekter i vårdandet. Upplevelsen av att vara en i teamet runt 

den närstående, att informanterna inte står ensamma i beslut, ansvar och vårdande ger 

trygghet, delaktighet och bibehållen livsrytm. Många gånger är det som avgör att anhöriga 

orkar vårda den närstående i hemmet.  

 

Metoddiskussion 

Författarna hade tre alternativ i valet av metod, en kvalitativ intervjustudie, en litteraturstudie 

med material från vetenskapliga artiklar eller en biografistudie där materialet är självupplevt. 

Risken med en litteraturstudie och en biografistudie är att det kan vara svårt att undvika ett 

selektivt urval av materialet, ett urval som styrs av författarnas förförståelse (Polit & Beck, 

2010). Polit och Beck (2010) påvisar att den bästa metoden för att undersöka människors 

upplevelser, är att samtala, att göra en intervjustudie. Då författarna ville få insikt i anhörigas 

livsvärld, hur och om den påverkas vid informellt vårdande, valdes semistrukturerade 

intervjuer som genomfördes med hjälp av en intervjuguide (bilaga 1). Intervjuguiden hjälper 

författarna att komma ihåg att ställa viktiga frågor samt underlättar att intervjuerna får ett 

större djup. Det hjälper även författarna att undvika ledande frågor (ibid.). Författarna har 

diskuterat och reflekterat styrkor, svagheter och vad som eventuellt kunnat göras annorlunda i 

studien. Detta styrks av Graneheim och Lundman (2004) som menar att författarna bör 

diskutera hur väl resultatet och processen svarar an mot studiens syfte och design för att öka 

trovärdigheten i studien. 

 

Att vara den som intervjuar ställer författarna i en makt position med förmågan att påverka 

svaren hos informanterna genom sina frågor, sitt agerande och sin förförståelse (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Med detta i tankarna valde författarna att genomföra intervjuerna var och 

en för sig då önskan var att informanterna skulle känna sig så bekväma och avslappnade som 

möjligt. Dahlberg och Segesten (2010) poängterar vikten av en öppenhet och följsamhet i 

samtalet för livsvärlden, att informanten möts ansikte mot ansikte, blir sedd och känner sig 

bekväm i situationen då det är då ett vårdande samtal uppstår. Svagheterna med att vara en 

intervjuare är att författarna inte har kunnat hjälpa varandra att ställa naturliga följdfrågor, 

urskilja nyanser i samtalet och att undvika ledande följdfrågor. Två intervjuare tolkar och 

fokuserar på ett annat sätt än en, vilket kan ge en bättre förståelse av intervjun (Thomsson, 

2010). Författarnas begränsade erfarenhet av att intervjua, kan också ha påverkat resultatet. 

För att minimera dessa svagheter gjorde författarna en pilotintervju samt en intervjuguide 

vilka båda granskades av författarnas handledare. En pilotintervju stärker studiens 

tillförlitlighet och var en kontroll av att frågorna svarade mot studiens syfte. Denna 

pilotintervju ansågs svara så väl på studiens syfte att den inkluderades i studien. Att sätta sin 

egen förförståelse helt åt sidan är omöjligt men genom att följa intervjuguiden, som ett stöd 

och ett underlag och reflektera över frågorna med ett öppet och följsamt sinne, har författarna 

försökt minimera också denna svaghet. 
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Ett nätverksurval användes där författarna tog kontakt med potentiella deltagare ur sin 

omgivning. Detta ansågs vara det bästa tillvägagångssättet då anhöriga är en utsatt grupp och 

är svåra att få kontakt med genom någon annan metod som bekvämlighetsurval, då 

informanter väljs utifrån den som först kommer in till exempel på en mottagning. Detta ökar 

markant risken för bias då det inte finns några garantier för att informanterna ur ett 

bekvämlighetsurval svarar an på studiens syfte. En svaghet med ett nätverksurval är att det 

kan vara svårt att finna potentiella informanter i omgivningen (Polit & Beck, 2010).  

 

För att försäkra sig om att studien skulle bli etisk korrekt gjordes en etisk egengranskning. 

Även om den etiska egengranskningen gav klartecken, tog författarna telefonkontakt med 

Etikkommittén Sydost för rådgivning, då det handlade om informanter i en utsatt position. Att 

författarna har tagit hänsyn till de fyra etiska kraven, informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet, samt att deltagarna fick dessa rättigheter muntligt 

och skriftligt, anses också stärka studiens trovärdighet. 

 

Författarna valde informanter med olika erfarenheter av det informella vårdandet. Det kunde 

vara antal år som de vårdat, olika relationer till de närstående eller olika diagnoser hos de som 

blev vårdade, vilket stärks av Graneheim och Lundman (2004) som menar att en kvalitativ 

studie strävar efter att få så varierat material som möjligt. Möjligen kunde resultatet blivit 

annorlunda om informanterna haft olika kulturell bakgrund då de kan ha en annan 

föreställning om det informella vårdandet. Nätverksurvalet föll sig dock sådant att det inte 

fanns några informanter i författarnas omgivning med annan kulturell bakgrund. Fem 

informanter ansågs tillräckligt med tanke på tidsramen och syftet. En av informanterna hade 

vårdat för tio år sedan vilket gör att resultatet kan påverkas av minnesbias (Graneheim & 

Lundman, 2004). Författarna var medvetna om detta under arbetets gång och att det kan ses 

som en svaghet i studien. Dock delgav informanten sina upplevelser tydligt, minnesbilden av 

vårdandet fanns kvar och beskrevs så väl att det upplevdes som att inget hade glömts bort. 

Polit och Beck (2010) menar att det finns strategier för att stärka studiens datainsamling men 

som är svårt att beskriva i metoden, dessa kan vara att författarna lyssnat intensivt under 

intervjun, ställt följdfrågor eller pratat med informanterna före det att intervjun börjades spela 

in för att försöka få deltagarens förtroende. Dessa nämnda strategier användes av författarna 

och anses förstärka trovärdigheten på studien.  

 

För att öka känslan av delaktighet och trygghet hos informanterna fick de själva, inom vissa 

veckor, välja tid och plats för intervjun. Författarna tog god tid på sig för att skapa förtroende 

och ett vårdande möte innan intervjun tog sin början. Författarna berättade än en gång om 

syftet till uppsatsen, hur intervjun var upplagd samt vilka rättigheter informanten hade (bilaga 

2). Miljön var lugn och avslappnad och inga störande moment inträffade under intervjuerna. 

Dessa nämnda strategier stärker trovärdigheten på uppsatsen (Polit & Beck, 2010). 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon, vilket Kvale och Brinkmann (2009) 

menar minskar risken för att något glöms och missas i analysen. Fördelen är också att det 

finns möjlighet att återvända till materialet gång på gång och gör resultatet av analysen mer 

tillförlitligt. De menar vidare att denna metod kan vara att föredra då förande av anteckningar 

kan vara distraherande för deltagaren, viktig information kan tappas och stämningen kan 

försvinna. Det som talar mot denna metod är att informanterna kan uppleva det obekvämt att 

bli inspelade och håller kanske därför inne med information som annars hade kommit fram 

(Thomsson, 2010). För att försäkra sig om att informanterna inte upplevde det så, gavs 

muntlig information om anledningen till inspelningen men också om att intervjun kunde 
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nedtecknas istället om så önskades. Muntlig och skriftlig information, gavs om att de när som 

helst kunde avbryta inspelningen.  

 

Analysen har följt Graneheim och Lundman (2004) analysprocess, vilken också stöds av Polit 

och Beck (2010). Författarna jämförde koder gemensamt för att få fram underkategorier och 

huvudkategorier, för att försäkra sig om att de fått fram ungefär samma resultat. Ett öppet och 

följsamt förhållningssätt eftersträvades under analysprocessen. Dahlberg och Segesten (2010) 

menar att detta förhållningssätt, att individen är öppen till det som kommer upp och låter sig 

överraskas av det oförutsägbara, ökar möjligheten till rättvisa tolkningar, så nära sanningen 

som möjligt. Under den enskilda men också under den gemensamma delen av 

analysprocessen strävade författarna efter en medvetenhet om sin förförståelse genom 

reflektioner, för att på så vis minimera risken för egna tolkningar men även för feltolkningar. 

Allt för att öka trovärdigheten och bidra till ny kunskap. Dock kan detta ändå ha skett då viss 

förförståelse ligger på ett omedvetet plan.  

 

Redan i början av uppsatsen var författarna klara över att den teoretiska referensramen skulle 

ha en vårdvetenskaplig ansats då syftet handlar om upplevelser och känslor. Den 

systemteoretiska infallsvinkeln klarnade först under analysprocessen då det framkom hur 

viktiga de små sakerna är för att det ska bli skillnad för vårdaren.  

 

Fler informanter hade varit önskvärt då de kan öka variationen och överförbarheten på 

studiens resultat. Resultatet kan till viss del överföras, dvs. appliceras till anhöriga som 

befinner sig i liknande situationer. Dock kan det finnas skillnader, beroende på vilken 

kommun som har vårdansvaret, när det gäller möjligheter till stöd och avlastning för anhöriga, 

därför är inte den delen av resultatet överförbart på samma sätt. Graneheim och Lundman 

(2004) och Polit och Beck (2010) menar att det är läsarens uppgift att avgöra resultatets grad 

av överförbarhet. Det är därför viktigt att författarna tydligt redovisar sin metod. Vissa delar 

av resultatet hade eventuellt blivit annorlunda om inklusionskriterierna exempelvis hade 

innefattat en speciell kategori av närstående med specifik sjukdom, om alla informanter varit 

yrkesverksamma eller om alla hade varit av samma kön. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att anhöriga upplever individuella påfrestningar i det informella vårdandet. 

Livsvärlden förändras hos anhöriga och närstående. Något som har betydelse för upplevelsen, 

är den typ av relation som anhörig och närstående har och vilka föreställningar och 

förväntningar det finns på det informella vårdandet. Rodger, Neill och Nugent (2015) 

bekräftar att anhöriga upplever varierande och individuella känslor, beroende på hur starka 

banden till den närstående är, hur länge det informella vårdandet har pågått och hur stort 

vårdbehov den närstående har. Föreliggande studie visar att det informella vårdandet ofta är 

förknippat med pliktkänslor och föreställningar om vad som förväntas av anhöriga. När 

anhöriga känner sig fångna i situationen, när stöd uteblir från den närmaste omgivningen, 

kommer tankar på varför situationen ser ut som den gör och varför just den anhöriga måste 

ställa upp. Tankarna ger upphov till känslor av skuld, själviskhet och dåligt samvete, vilket 

också Rodger et al. (2015) påvisar. Resultatet av studien visar också att övriga 

familjemedlemmar inte förstår vidden av, inte erkänner och uppskattar den informella vård 

som anhöriga utför. Anhöriga känner sig inte sedda för den de är eller för vad de gör. Pereira 

och Rebelo Botelho (2011) menar att den verkliga sanningen är gömd då familje- 

medlemmarna bara får en kort inblick i hur det egentligen förhåller sig när de hälsar på.  
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Studiens resultat visar på känslor av stress, oro och psykisk trötthet, samtidigt som 

informanterna beskriver sin hälsa som god, vilket bekräftas i Rodger et al. (2015) och Salin, 

Kaunonen och Åstedt-Kurki (2009). Föreliggande studie visar att den yngsta informanten 

upplevde minst stress, oro och dåligt samvete. I övrigt pekar resultatet på att informanterna 

mår bättre av färre vårdtimmar. Salin et al. (2009) visar att ju yngre den anhöriga är, desto 

högre upplevd hälsa. Likaså har antal timmar betydelse, ju fler vårdtimmar per vecka desto 

sämre upplevd hälsa. Studiens resultat påvisar att det är svårt att hitta balansen i det 

informella vårdandet på grund av att många anhöriga inte bor tillsammans med den 

närstående. Det finns ett behov av att ständigt vara närvarande hos den närstående och ett 

flertal av informanterna upplever sig låsta. Fyra av informanterna menar att de har minskad 

tid för familjen och två av dessa informanter poängterar att de ofta bär med sig ett dåligt 

samvete. Dels över om den anhörige har gjort tillräckligt och dels om alla förväntade 

åtaganden har hunnits med. McPhersson, Kayes, Moloczij och Cummins (2014) finner att 

anhöriga har svårt att prioritera sin egen tid och sina egna behov om det inte finns någon som 

avlastar eller tittar till den närstående under tiden. Pereira och Rebelo Botelho (2011) menar 

att anhöriga lever för stunden då livet blir schemalagt kring den närstående och många 

upplever att de förlorar förmågan att kontrollera tiden. Rodger et al. (2015) bekräftar detta i 

sin studie och visar att det handlar om olika dimensioner av tid, vårdtid, egen tid och tid för 

familjen. Resultatet i föreliggande studie pekar också på att anhöriga känner sig otillräckliga 

och många gånger frustrerade över att inte räcka till, varken för sig själv, för sin närstående 

eller för familjen. Liknande resultat framkommer i Rodger et al. (2015) som påvisar att det 

handlar om en svår balansgång, ofta mellan två hem, ett arbete, fritiden och familjen.  

 

Flera informanter upplever glädje av att hjälpa andra, en tillfredställelse av att göra någon 

glad och ha roligt ihop. En informant poängterar hur denne växt som människa, har lärt sig att 

uppskatta de små sakerna i vardagen och har hittat nya sätt att hantera den jobbiga situationen 

som uppstår när en närstående blir sjuk. Eldh och Carlsson (2011) har hittat liknande resultat i 

sin studie där tacksamheten hos den närstående gav glädje och anhöriga kände sig behövda, 

vilket gav en inre tillfredställelse. Vidare beskriver de att någon informant också upptäckte 

hur stark som människa hen egentligen var, vilket en av informanterna i föreliggande studie 

också poängterar. Delaktighet, där anhöriga får känna sig behövda och får göra närstående 

glada är en källa till sundhet och en god livsrytm i det informella vårdandet, enligt Wiklund 

(2003). Pereira och Rebelo Botelho (2011) visar att det ofta är de små gesterna av ömhet, 

uppskattning och uppmuntran, i form av stärkande ord som ger mening till det informella 

vårdandet. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att när vardagen fungerar bra och är 

balanserad, finns en behaglig livsrytm som i sin tur bidrar till upplevd hälsa hos anhöriga. Att 

ha denna livsrytm är viktig för att orka fullfölja rollen som informell vårdare.  

 

Till viss del visar föreliggande studie att informanterna har någon form av stöd från familj och 

vänner och att det ger dem energi. Dock upplever några av informanterna att deras syskon inte 

stöttar dem, uppskattar deras insatser eller hjälper till i den utsträckning som informanterna 

önskar. Anledningen kan vara att syskonen inte inser det stora och påfrestande som jobbet att 

vårda en sjuk människa innebär, ofta i kombination med familj, vänner och yrkesarbete. 

Resultatet pekar också på att familjesituationen upplevs olika, från familj till familj. Rodger et 

al. (2015) finner att en del anhöriga upplever att övriga familjemedlemmar dyker upp titt som 

tätt men de vårdar inte, eller avlastar inte i den mån som önskas, vilket leder till frustration 

hos anhöriga. Det är dubbla känslor då anhöriga samtidigt känner att det är 

familjemedlemmarna som kan avlasta när de behöver en paus (ibid.). Öquist (2008) menar att 

en avsaknad av förståelse hos anhörigas syskon kan leda till kaos i familjesystemet med 

känslor som frustration och uppgivenhet.  
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Ett viktigt fynd i föreliggande studie är att det är den som bor närmast som får ta 

huvudansvaret för den närstående. Likaså har avståndet betydelse. Ju kortare avstånd, desto 

mer påpassad känner sig anhöriga. En av informanterna bor granne med den närstående, vilket 

många gånger känns väldigt påfrestande då den närstående ser när den anhöriga är hemma. 

Pereira och Rebelo Botelho (2011) menar att avståndet till den närstående har stor betydelse 

när det gäller att stötta familjemedlemmar som vårdar närstående, vilket också Eldh och 

Carlsson (2011) belyser. Wright, Watson och Bell (2002) menar däremot att det är 

människans föreställningar om hälsa och ohälsa, inte så mycket avståndet, som avgör vilken 

uppfattning individen har om informellt vårdande och hur mycket detta påverkar deras liv.  

 

Vidare framkom i resultatet att anhöriga vill ta emot hjälp när det erbjuds, problemet är att få 

den närstående att acceptera hjälpen, vilket bekräftas av Salin et al. (2009). Jack, O´Brien, 

Scrutton, Baldry och Groves (2015) menar att det är speciellt de, som slits mellan jobb, familj 

och informellt vårdande, som har stor hjälp av hemtjänstpersonalen för att kunna leva ett 

normalt liv. Rodger et al. (2015) pekar på, till skillnad från föreliggande studie, att ett 

missnöje finns, både med hjälpen från hemtjänsten och från familjen, som grundar sig i att 

behöva tjata sig till hjälp. Analysen av resultatet pekar på att informanterna anser att det är 

bekvämt och tryggt att ha stöd och avlastning från hemtjänsten och sjuksköterskan. De 

upplever stödet som positivt. Känslan av att vara en i teamet, att deras åsikter är viktiga, men 

också att det informella vårdandet uppskattas av vårdpersonalen, att det de gör är bra, ger en 

känsla av att kunna andas, vilket också Jack et al. (2015) bekräftar. Dialogen och 

kommunikationen med vårdpersonalen, att vara delaktig, bidrar till att informanterna känner 

att någon lyssnar och tar deras behov på allvar, ett givande och ett tagande utan dåligt 

samvete. Det är anhöriga som vet vad de behöver och var det brister. 

 

En av informanterna nämner vikten av drivande personal som hjälper till att hitta aktiviteter 

och möjligheter i samhället och menar att detta borde vara en av kommunens prioriteringar 

för att underlätta för informella vårdare. Fjärilseffekten, där en liten förändring kan göra stor 

skillnad och skapa förändring för anhöriga, är en av de viktigaste uppgifterna för 

vårdpersonalen, sjuksköterskan inräknad, då det leder till ökad hälsa och välbefinnande för 

både anhöriga och närstående. Resultatet visar, vilket McPehrson et al. (2015) och Nahm, 

Resnick, Orwig, Magaziner och DeGrezia (2010) bekräftar, att informationen till anhöriga 

många gånger är bristfällig. I de flesta fall handlar det om att vårdpersonalen utelämnar 

information om den närstående då det inte anses relevant och viktig för anhöriga att veta. Med 

andra ord minskar anhörigas delaktighet och deras expertkunskaper tas inte på allvar.  

 

SLUTSATS 

 
Anhörigas upplevelser av det informella vårdandet grundar sig i deras unika livsvärld som de 

delar med sina närstående. Det nya vårdansvaret och upplevelsen av vad detta bär med sig, 

föreställningar om vårdande samt relationen med den närstående och övriga 

familjemedlemmar, har betydelse för upplevelsen av det informella vårdandet. Glädjen i att 

hjälpa sin närstående ger positiva känslor som inre tillfredsställelse och glädje, men i takt med 

att vårdansvaret och vårdtimmarna ökar, upplever anhöriga mental trötthet, otillräcklighet och 

dåligt samvete. Avståndet till den närstående visar sig också spela stor roll för upplevelsen av 

det informella vårdandet. Sjuksköterskans roll är viktig när det gäller att se systemets alla 

delar och på så vis främja hälsa genom ett helhetsperspektiv. Det kan vara små saker som 

leder till stora förändringar så som ett par timmars avlastning, en liten detalj som gör skillnad 

för anhörigas hälsa och livsrytm. Det behövs planerade och återkommande samtal med 
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anhöriga samt gruppträffar med andra i samma situation. Att som anhörig få uppskattning och 

känna sig som en i teamet, är viktigt för delaktigheten, samhörigheten och meningsfullheten i 

det informella vårdandet.  

 

Framtida forskning 
Mer forskning behövs för att få en förståelse för hur anhöriga upplever och påverkas av det 

informella vårdandet. På individnivå efterfrågas fler studier om det informella vårdandets 

positiva aspekter samt hur många vårdtimmar i veckan en informell vårdare generellt mår bäst 

av. Forskning på gruppnivå behövs kring hur sjuksköterskan gör anhöriga delaktiga, bättre 

informerade och sedda. Organisationsmässigt bör det forskas kring hur samhället och hälso- 

och sjukvården möter det ökande antalet informella vårdare. Det kanske är så att anhörigas 

vårdande av närstående i hemmet behöver bli klassat som ett vanligt yrke med lön, förmåner 

och pensionspoäng för att säkerställa anhörigas position. 
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Intervjuguide                                                                              Bilaga 1(3) 

 

Information 
 

·         Syftet med uppsatsen 

·         Längden för intervjun 

·         Materialet är konfidentiellt 

·         Medgivande behövs för inspelning av samtalet 

·         Möjlighet att avbryta intervjun 

·         Ta del av den färdiga C – Uppsatsen, om så önskas 

·         Frågor?  

 

Intervjun 
 

Bakgrundsfrågor 

 

·         Hur gammal är du? 

·         Vad har du för yrke? Pensionär? Student? 

-          Har du fått gå ner i arbetstid?  

·         I vilken stad lever den du vårdar/vårdat?  

.     Får du åka långt för att komma till din närstående? 

.     Hur länge har du vårdat/vårdade du den närstående? 

·        Vilken hjälp har/hade den närstående från vården? 

 

Huvudfrågor 

 

·         Hur ser du på situationen som anhörigvårdare? 

-          Kan du beskriva något positivt/negativt? 

-          Vad väcker det för känslor hos dig? 

·         Hur ser vardagen ut för er? 

·         Hur upplever du stödet och informationen från sjukvården? 

-          Finns hjälpmedel? 

-          Information och stöd ang. dessa? 

·         Hur har denna situation påverkat er relation? 

-          Upplever du att detta har påverkat era gemensamma aktiviteter? Det sociala livet? 

·         Hur upplever du din hälsa? 

·         Har du möjlighet till avlastning? 

·         Har du egna aktiviteter? 

·         Har du möjlighet att ventilera situationen med någon? 

·         Finns det något du saknar? 

 

Är det något du vill delge som jag har missat att fråga om? 

 

 

Ev. följdfrågor:  

Kan du berätta mer? Kan du ge ett exempel?  
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Informationsbrev och förfrågan om medverkan i studie           Bilaga 2(3)   
 

Vi är två studenter vid Linnéuniversitetets sjuksköterskeprogram som ska skriva vår C-

uppsats nu i vår. Syftet med uppsatsen är att undersöka anhörigas upplevelser av att vårda/ har 

vårdat en nära anhörig i hemmet. Intervjun, som beräknas ta ca 30-45 minuter av er tid, 

kommer, om du samtycker, att spelas in så att viktig information inte missas. Detta kommer 

sedan att skrivas ut ordagrant för att hitta gemensamma rubriker från de olika intervjuerna. 

Det transkriberade materialet kommer att förvaras inlåst under studiens genomförande och 

kommer, efter att uppsatsen är slutförd, att förstöras. Det inspelade materialet kommer att 

raderas efter transkriberingen. Resultatet i uppsatsen kommer att baseras på intervjuerna. 

 

Genom att ta del av informationsbrevet tillfrågas ni om frivilligt deltagande och därmed ert 

samtycke inför studien. 

 

Du som deltar i studien har rätt till följande: 

 

 Bestämma tid och plats för intervjun. 

 Avböja inspelning av samtalet. 

 Deltagandet är frivilligt. Du kan närsomhelst avbryta intervjun och ditt deltagande i 

projektet. 

 Garanterad konfidentialitet, dvs materialet avidentifieras. 

 Kopia på underskrivet dokument. 

 Ta del av vår färdiga C - Uppsats. 

 

Vi kommer endast att använda intervjumaterialet i vår uppsats.  

Vår handledare kommer att ta del av materialet.  

Tack för att du tog dig tid till att läsa detta brev. 

 

Kontakta oss gärna vid frågor. 

Katarina Eek 0739-134553, e-post: ke222hk@student.lnu.se 

Benny Hultman 0735-735439, e-post: bh222dk@student.lnu.se 

Handledare: Gunilla Lindqvist Fil. Dr, Lektor 0470-708831 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Underskrift (Informant)                                                        Namnförtydligande 

                                            

 

 

__________________________________________________________________________ 

Underskrift (Författare)                                                                          Namnförtydligande 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Ort och datum 
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ETISK EGENGRANSKNING                                                       Bilaga 3(3) 

 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt 

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 
 

 Projekttitel: Vårdas hemma - till vilket pris?  

 

Projektledare: Katarina Eek 
                       Benny Hultman    

 

 

Handledare: Gunilla Lindqvist 
 

   

Ja Tveksamt Nej 
 

 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att 

behandla personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  

X 

 

 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna (även sådant som ej avviker från rutinerna 

men som är ett led i forskningen)? 

  

X 

 

 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t. ex. behandling av övervikt) eller som 

innebär en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i 

Etikprövningslagen 2003:460) 

  

X 

 

 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t. ex. blodprov eller PAD)? 

  

X 
 

 

     
    5

  
 

  

Kan frivilligheten ifrågasättas (t. ex. utsatta grupper såsom barn, 

dementa eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt 

beroende av försöksledaren)? 

  

X 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 

forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är 

uppfylld: 
  

Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår dess 

syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t. ex. antal 

besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut 

om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej heller farorna). 

Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares godkännande (t ex enkäter i 

skolklasser). 

X 
  

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

X 
  

http://www.epn.se/
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deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket utan att 

detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, om 

studenter, betyg etc. 

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk person) 

är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning (PUL- ansvarig).  

  

X 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef eller 

motsvarande). 

X 
  

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och i 

förekommande fall även av handledare. 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 
Ort och datum: 

………………………………………………………………………………………. 

Projektledare: 

………………………………………………………………………………………. 
namn 

………………………………………………………………………………………. 
institution/enhet 

Underskrift projektledare: 

………………………………………………………………………………………. 

Handledare: 

………………………………………………………………………………………. 
namn 

………………………………………………………………………………………. 
institution/enhet 

Underskrift av handledare: 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




