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Sammanfattning
Syftet med studien var att beskriva och analysera anhörigas delaktighet i och
upplevelse av vården på äldreboende av närstående äldre med beteendemässiga och
psykiska symtom vid demens. Vidare var syftet att beskriva och analysera hur
anhörigrollen kan ha förändrats i samband med den närstående äldres flytt från egen
bostad till äldreboende. Fem kvalitativa intervjuer genomfördes med anhöriga till
närstående äldre bosatta vid ett specifikt boende. Studiens resultat visade att
anhörigrollen förändrats efter flytt till äldreboende. Majoriteten av respondenterna
hade tidigare agerat anhörigvårdare i hemmet och efter deras närstående äldres flytt
till äldreboende, beskrev de blandade känslor av exempelvis lättnad och ensamhet.
Vidare visade resultatet att respondenterna hade en positiv upplevelse av vården och
kände sig delaktiga i vården av sin närstående bosatt vid boendet.

Nyckelord: Anhörig, roll, delaktighet, upplevelse, äldreboende

Abstract
The aim of this study was to describe and analyse relative’s involvement and
experience of the care in a nursing home for a next of kin who was an older person
with behavioural and psychological symptoms of dementia, and how the role as a
relative changed after the elderly’s move from their own home to a nursing home.
We conducted five qualitative interviews with relatives related to elderly residing at
a nursing home. The results showed that the role as a relative changed after their
related elderly’s move to nursing home. The majority of the respondents had
previously acted as a caretaker in the home and after their related elderly’s move to
nursing home they described mixed feelings of relief and loneliness. The results
showed that the respondents had a positive experience of the care and felt involved
in the care of their related elderly residing in the nursing home.

Key words: Relative, role, involvement, experience, nursing home
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1. Inledning
Begreppet äldre kan omfatta olika grupper och kategorier. En vanlig kategorisering av äldre är
att inkludera personer som är 65 år och äldre. Drygt 19 procent av Sveriges befolkning är över
65 år. Även om individer som är 65 år och äldre ofta är friska, ökar risken att drabbas av
omfattande funktionsnedsättningar till följd av bland annat åldrande och sjukdom (Wolmesjö,
2014). Äldre har uttalat sig om oroligheterna kring att bli gammal och hur livet ändras vid den
tidpunkt när den äldre blir beroende av att få hjälp och stöd från kommunen. Äldre vill i den
mån det går klara sig själva och undviker helst flytt till äldreboende. På grund av bland annat
äldres höga ålder och försvagande hälsa, kommer de succesivt ha ett ökat behov av hjälp och
stöd i deras vardag, exempelvis i form av äldreboende (Abramsson & Hagberg, 2012). På ett
äldreboende har den äldre en egen lägenhet eller ett eget rum samt närhet till personal under
dygnets alla timmar. Ett äldreboende bidrar även till möjligheten av social samvaro genom dess
gemensamhetslokaler och gemensamma måltider med resterande på boendet (Wolmesjö,
2014). Risken med att insjukna i demens ökar med människans stigande ålder. Det är ovanligt
att personer under 65 år drabbas av demenssjukdom. Demens är en diagnos som innefattar olika
symtom som orsakas av hjärnskador. Dessa symtom kan gestalta sig på skilda sätt beroende på
vilka delar av hjärnan som har drabbats. Vanliga symtom är att minnet försämras och att
kognitiva förmågor påverkas negativt (Socialstyrelsen, 2016).
Utöver äldre med demenssjukdom finns det äldre med beteendemässiga och psykiska
symtom vid demens (BPSD). Det finns även anpassade boenden för dessa äldre med BPSDdiagnos (Socialstyrelsen, 2016). Flertalet äldre med demenssjukdom uppvisar vanligtvis under
sjukdomsförloppet någon form av beteendemässiga eller psykiska symtom, exempelvis i form
av aggressivitet och depression. Dessa symtom kan orsaka ett lidande för den äldre samt
medföra svårigheter i bemötandet med den äldre för både anhöriga och vårdpersonal
(Socialstyrelsen, 2016). Studien av Seitz, Purandare och Conn (2010) påvisar att
beteendemässiga och psykiska symtom vid demens är en av de överrepresenterade diagnoserna
på äldreboenden (Seitz, Purandare & Conn, 2010).
Whitaker (2008) menar att stor uppmärksamhet har riktats gentemot anhöriga som ger
vård och omsorg till någon hjälpbehövande i det egna hemmet, medan anhöriga som har sina
äldre bosatta på äldreboende glöms bort. Mot bakgrund av det ovanstående angående äldres
flytt till äldreboende får anhörigas medverkan och situation en annan innebörd. Trots att den
äldre har flyttat till ett äldreboende, fortsätter oftast anhöriga att besöka och hjälpa sin äldre på
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olika sätt. Anhörigrollen kan förändras i förhållande till den äldre samt i förhållande till
personalen på äldreboendet. Detta kan ses medföra förväntningar hos anhöriga gällande bland
annat delaktighet och insyn i vården av sin äldre (Whitaker, 2008). Hur anhörigskapet gestaltar
sig på äldreboende kan därmed ses som en anhörigsituation som bör utforskas ytterligare
(Jeppson Grassman, 2003). Med detta sagt kan vi se en kunskapslucka i detta ämne eftersom
Whitaker (2008) påvisar att anhörigas situation på äldreboende ofta glöms bort. Det kan ses
vara av vikt att belysa ett anhörigperspektiv på äldreboenden. Trots att anhöriga inte är den
primära vårdgivaren, då deras äldre är bosatta på äldreboende, kan de fortfarande känna ett
ansvar för sin närstående äldre samt känna ett behov av att göra sin röst hörd. Även att belysa
den förändrade anhörigrollen till äldre med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens,
då Seitz, Purandare & Conn (2010) påvisar att detta är en av de vanligaste diagnoserna på
äldreboenden.
Studiens relevans för socialt arbete har sin bakgrund i den demografiska förändringen
som medför ökad livslängd bland äldre (Öberg, 2013). Denna demografiska utveckling kommer
i sin tur betyda att äldre kan få ett ökat behov av insatser från exempelvis den offentliga
omsorgen (Jegermalm, Malmberg & Sundström, 2014). På grund av den demografiska
förändringen kan det bli ett ökat tryck gentemot biståndshandläggaren, som ansvarar för att
utreda sociala behov och har ett ansvar att självständigt ta beslut om insatser enligt
socialtjänstlagen (2001:453). En sådan utredning innefattar en kartläggning av äldres behov och
resurser. Vid utredningen kan biståndshandläggaren även ta hjälp av anhöriga för att få en
överskådlig blick av den äldres behov och vilka andra resurser den äldre har som eventuellt
skulle kunna tillgodose dessa behov (Wolmesjö, 2014).
Anhöriga kan ses ha en stor betydelse för deras äldres omsorg (Wolmesjö, 2014).
Socialstyrelsen (2016) menar att flertalet individer har i någon mån i livet blivit utsatt för en
situation där en närstående, såsom make, maka eller förälder varit i behov av hjälp, på grund av
exempelvis en sjukdom (Socialstyrelsen, 2016). I den bemärkelsen kan anhöriga även vara
betydelsefulla eftersom de kan uppmärksamma sin närståendes behov av kommunala insatser,
och medverka till att deras äldre ansöker om stöd och hjälp från kommunen (Wolmesjö, 2014).
Vidare stadgas det i socialtjänstlagen (SFS 2001:453), 10 §, kap. 5 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” (SOSFS 2009:549, kap. 5,
10 §).
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Det kan ses vara av vikt och relevans att som biståndshandläggare fortsätta beakta
anhörigas syn på och upplevelse av sin äldres behov. Den demografiska utvecklingen kan leda
till att fler äldre får ett ökat behov av kommunala insatser. För att hantera den demografiska
utvecklingen kan det finnas en skarp uppmaning för biståndshandläggaren att fortsätta väga in
anhörigas röst och vetskap kring sin äldres situation, för att i sin tur eventuellt förenkla
utredningsarbetet. Vidare även för att beakta anhörigas behov av stöd i sin roll som
anhörigvårdare då det stadgas i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) om kommunens ansvar att
erbjuda stöd för dessa anhöriga. Med detta sagt ses det även vara av betydelse för socialt arbete
att erhålla en ökad kunskap om anhörigas roller när deras närstående äldre bor vid ett
äldreboende.
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2. Syfte och problemformulering
I detta kapitel tar vi upp studiens relevans för socialt arbete, syfte och frågeställningar samt
centrala begrepp.

2.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera anhörigas delaktighet i, och upplevelse av
vården på äldreboende av närstående äldre med beteendemässiga och psykiska symtom vid
demens. Vidare är syftet att beskriva och analysera hur anhörigrollen kan ha förändrats i
samband med den närstående äldres flytt från egen bostad till äldreboende.
Frågeställningar


Hur förändras anhörigrollen i samband med den äldres flytt från egen bostad till
äldreboende?



Vad har anhöriga för upplevelse av vården på äldreboendet?



På vilket sätt har anhöriga inflytande i vården för sin närstående äldre?

2.2 Centrala begrepp
I detta avsnitt presenteras en genomgång av studiens centrala begrepp. De begrepp som kommer
att genomsyra vår studie är anhörig, roll och delaktighet. Vi har valt dessa begrepp för att förstå
hur det är att vara anhörig till äldre bosatta på äldreboende, hur deras roller kan ha förändrats
och i vilken utsträckning de anhöriga är delaktiga i sin närstående äldres vård.

2.2.1 Genomgång och definition av centrala begrepp
Anhörig

Anhörigbegreppet kan omfatta en person som stödjer en annan inom familjen eller släkten, där
relationen kan ha sin grund i blodsband eller juridiska band. Begreppet anhörig kan även
innefatta hjälprelationer i form av grannar och vänner (Jeppsson Grassman, 2003). Anhöriga
kan ses som en förmedlare av information och kunskap om den som har drabbats av en
demenssjukdom. Därmed kan det ses som att anhöriga känner den sjuka främst, vilket kan bidra
till ett lämpligt val av vård (Andersson, 2011).
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Roll

För att definiera begreppet roll har vi valt Erving Goffmans (2009) definition av begreppet.
Detta med hänvisning till att Goffmans (2009) beskrivning av rollbegreppet var mest
tillämpningsbart och av relevans för det område som vår studie berör. Goffman (2009) använder
i sitt dramaturgiska perspektiv metaforer från teatervärlden, och beskriver att en roll är de i
förväg fastställda handlingsmönster som framkommer vid ett framträdande eller vid andra
tillfällen. Ett socialt samband kan uppstå när en person spelar samma roll inför samma publik
(Goffman, 2009). För att ett framträdande ska kunna ske krävs det roller. Inom framträdandet
finns det även en fasad och inramning, den plats eller situation som används av individen under
dennes framträdande och införlivandet av rollen (Goffman, 2009). När rollen, i den fasad och
inramning som den framträds i, blir trovärdig, krävs det även att rollen upprätthålls i enlighet
med dess ideal och förväntningar. Framträdandet och rollen kan formas och omformas för att
överensstämma med de förutsättningar och förväntningar i det samhälle där det framförs
(Goffman, 2009).

Delaktighet

Att vara delaktig kan ses som en mänsklig och grundläggande rättighet. Begreppet delaktighet
kan även ses som ett uttryck för värdighet och mänsklig frihet. Genom att ge information och
främja delaktighet kan detta i sin tur stärka individens självbild och välbefinnande
(Socialstyrelsen, 2004). Delaktighet kan även enligt Andersheds (1998) avhandling beskrivas
på två olika sätt i en kontext för anhörigas delaktighet i vården. I denna definition av begreppet
är fokus kring anhörigas delaktighet i ljuset. Delaktighet i ljuset definieras utifrån att anhöriga
blir välinformerade och upplever en meningsfull delaktighet, som baseras på bland annat tillit
mellan den anhöriga och vårdpersonalen (Andershed, 1998).
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3. Tidigare forskning
I det här kapitlet kommer den tidigare forskningen inom området för studiens syfte och relevans
att beskrivas. Vi har valt att dela in dessa studier i delavsnitten: BPSD, anhörigvårdare och
äldreboende. Studierna kommer i analyskapitlet, tillsammans med de teoretiska
utgångspunkterna, att analyseras gentemot vår studies resultat.

3.1 BPSD
Enligt Socialstyrelsen (2016) kan flertalet sekundära symtom visa sig under förloppet av en
demenssjukdom. Dessa sekundära symtom kan namnges såsom beteendemässiga och psykiska
symtom vid demens. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens förkortas BPSD.
Under sjukdomsförloppet vid demens kan dessa sekundära symtom vara i form av;
aggressivitet, vanföreställningar och hallucinationer (Socialstyrelsen, 2016).
Poletti, Nuti, Cipriani och Bonuccelli (2012) menar att nästintill alla individer med
demens uppvisar någon form av beteendemässiga och psykiska symtom under
sjukdomsförloppet. Det sker en förändring i livssituationen både för personen med
demenssjukdom och för vårdgivaren, eftersom BPSD har en förvärrande effekt på personen
med demenssjukdom. Därmed kan det ses finnas ett ökat behov av att personer med BPSDdiagnos får bosätta sig vid ett äldreboende (Poletti, Nuti, Cipriani & Bonuccelli, 2012).
Forskningen visade att 157 av 166 patienter hade uppvisat beteendemässiga och psykiska
symtom under förloppet av sin demenssjukdom (Poletti, Nuti, Cipriani & Bonuccelli, 2012).
De vanligaste symtomen som patienterna visade var bland annat depression, ledsamhet och
aggressivitet (Poletti, Nuti, Cipriani & Bonuccelli, 2012).

3.2 Anhörigvårdare
Ur Socialstyrelsens (2012) befolkningsstudie, med fokus på anhörigvårdarens perspektiv,
utläses det att cirka 1,3 miljoner av Sveriges befolkning gav vård åt en närstående. Ur
befolkningsstudiens resultat visade det sig att anhöriga i ålderspannet av 45-64 år, agerade i
majoritet anhörigvårdare gentemot en förälder. Det visade sig även att anhöriga som är äldre än
65 år, agerade anhörigvårdare främst gentemot sin partner (Socialstyrelsen, 2012).
År 2009 rapporterade 66 miljoner amerikaner, att de kände åtminstone en person som agerade
obetald anhörigvårdare. Det har konstaterats att mer ansvar faller på anhöriga eftersom att 80
procent av människor med kroniska sjukdomar och funktionshinder fortfarande bor i sina egna
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bostäder (Collins & Swartz, 2011). Mer än 25 procent av anhörigvårdare tar hand om personer
med demenssjukdom. Vårdgivaren kan uppleva höga påfrestningar som anhörigvårdare
gentemot en vårdtagare med demens. Detta mot bakgrund av att personen med demenssjukdom
kan orsakas av beteendeförändringar och i sin tur ha ett ökat behov av tillsyn (Collins & Swartz,
2011). Agerandet som anhörigvårdare kan leda till bland annat ekonomiska och psykiska
påfrestningar (Collins & Swartz, 2011). Det kan ses vara av vikt att stötta dessa anhörigvårdare,
eftersom de utvidgar den formella sjukvården genom sitt obetalda arbete. Arbetet som
anhörigvårdare kan exempelvis innefatta att hjälpa till med flertalet aktiviteter i vårdtagarens
dagliga liv. Dessa aktiviteter kan vara i form av hjälpinsatser såsom att ta hand om vårdtagarens
ekonomi, personliga hygien och inköp. Vanligtvis agerar kvinnor anhörigvårdare gentemot sina
vårdtagare. Dessa anhörigavårdare ses ofta vara döttrar eller makor till vårdtagaren (Collins &
Swartz, 2011). Det har rapporterats att en tredjedel av anhörigvårdarna beskriver att de känner
påfrestningar av sitt arbete som vårdgivare. Vårdgivarna påtalar att denna påfrestning har sin
grund i bland annat att de lever tillsammans med vårdtagaren och får mindre tid för sig själva.
För att kunna agera anhörigvårdare har många av dessa vårdgivare anpassat sina arbetsscheman
och minskat sina arbetstimmar för att få mer tid till att ta hand om sin närstående.
Kompetensen för att kunna agera vårdgivare var någonting som 81 procent av anhörigvårdarna
ansåg vara bristfällig. Anhörigvårdarna ansåg sig behöva mer information och kunskap om
vilket stöd de kunde få i sin roll som vårdgivare. De flesta använde sig av internet eller tog hjälp
av läkare för att få mer information. Med detta sagt har primärvårdsläkare, enligt Collins och
Swartz (2011), en position att identifiera dessa anhörigvårdare och ge möjligheter till stöd
(Collins & Swartz, 2011). För att sedan stötta dessa vårdgivare kan primärvårdsläkaren
uppmuntra dem till att exempelvis gå med i stödgrupper och att samtala med familj och vänner.
Med hänvisning till anhörigvårdare till personer med demenssjukdom, behöver dessa
identifieras i ett tidigt skede för att kunna erhålla lämpligt stöd samt för att motverka bland
annat de eventuella påfrestningar och ansträngningar som de kan utsätts för (Collins & Swartz,
2011).
Enligt Kramer och Lambert (1999) kommer det i framtiden att ske en ökning av manliga
anhörigvårdare. Dessa anhörigvårdare kan refereras till makar som vårdgivare. Forskarna hade
som syfte i studien att studera de förändringar i olika livsområden som har skett vid två tillfällen,
med fem års mellanrum, mellan två grupper av makar. Samtliga av dessa hade vid första
intervjutillfället menat att deras fruar inte var i behov av vård och omsorg på grund av sjukdom
eller funktionshinder. Kramer och Lambert (1999) hade ett antagande om att de makar som har
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gått in i rollen som vårdgivare vid tillfälle två, kommer påvisa förändringar i exempelvis
hushållet, äktenskapet och välbefinnandet (Kramer & Lambert, 1999). Vid tillfälle två visade
det sig att makar som för närvarande agerade anhörigvårdare, spenderade sju timmar mer i
veckan på att utföra hushållssysslor, än de makar som hade friska fruar. Sammanfattningsvis
hade de makar som vid tillfälle två agerat vårdgivare, visat förändringar i samtliga områden
(Kramer & Lambert, 1999).

3.3 Äldreboende
Sverige har sedan flera decennier tillbaka en policy där målet med den kommunala vård och
omsorgen är att låta äldre människor bo kvar i sitt eget boende så länge det är möjligt.
Livslängden har i sin tur ökat bland äldre, vilket kan leda till att dessa äldre är i behov av
alternativa boendeformer, exempelvis i form av äldreboende (Sandberg, Lundh & Nolan, 2001).
Media har tidigare rapporterat att äldreboenden i Sverige har en låg standard. Detta kan i sin tur
skapa oro för familjer som överväger att bosätta sin äldre vid ett äldreboende (Sandberg, et al.
2001). Det övergripande syftet med Sandberg, Lundh och Nolans (2001) studie var att
undersöka upplevelsen med att placera en make eller maka vid ett äldreboende. En del av
resultatet visade att vissa anhöriga tidigare hade agerat primär anhörigvårdare. Dessa
anhörigvårdare ansåg att processen av att flytta sin make eller maka till ett äldreboende
innefattade blandade känslor av skuld och lättnad. Efter att deras make eller maka flyttat till
äldreboende, kände sig anhöriga utelämnade. De ville fortsätta vara delaktiga efter deras make
eller makas flytt till äldreboende, vilket inte uppmuntrades av vårdpersonalen. Andra känslor
som uppkom efter flyttprocessen var att de anhöriga kände ensamhet. Makarna försökte att
bevara sitt förhållande till sin partner bosatt vid äldreboendet. De försökte även skapa nya
relationer och roller till personalen på äldreboendet. Makarna försökte skapa kontinuitet och
fortsätta med de vardagliga sakerna som gav glädje i livet för sin make eller maka. Dock såg
inte vårdpersonalen till anhörigas vetskap kring sin make eller maka, samt att de tyckte att de
inkräktade i deras arbete (Sandberg et al., 2001). Dessvärre anser forskarna att det finns för lite
kunskap hos vårdpersonalen kring rollerna som anhörig till närstående äldre bosatta vid
äldreboende. Forskarna menar att vårdpersonalen bör uppmuntra anhöriga till att se det positiva
i deras närstående äldres flytt till äldreboende. Detta genom att se anhörigas behov av att både
erhålla och att ge hjälp på sitt eget sätt, utifrån sin egen situation (Sandberg et al., 2001).
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Abbey, Schneider och Mozleys (1999) studie handlar om att undersöka vilka besökarna var till
den äldre på äldreboenden och vad de brukade göra vid besöken. Vidare hade studien som syfte
att undersöka vad besökarna gillade respektive ogillade med boendet, samt vilka idéer till
förbättringar inom området för boendet som besökarna hade. Studien sammanfattar vilka
aspekter som ansågs vara viktigast för besökarna. Många av dessa besökare var anhöriga, där
57 procent av de anhöriga hade agerat vårdgivare gentemot sin äldre innan flytt till äldreboende.
Forskarna menar att dessa anhöriga har en god förståelse för vilka behov deras äldre har vid
boendet. Forskarna ansåg även att anhöriga troligen hade ett engagemang kring beslutet om
flytt till äldreboende (Abbey, Schneider & Mozley, 1999). Anhöriga besökte sina äldre minst
en gång i veckan eller oftare. Vid besöken umgicks de anhöriga med sina äldre, berättade om
nyheter kring familjen och samtalade om den nuvarande situationen (Abbey, Schneider &
Mozley, 1999). Studien av Irving (2015) påvisade även i sitt resultat att majoriteten av de
anhöriga besökte sina äldre mer än en gång i veckan eller åtminstone en gång i veckan (Irving,
2015).
Det som var av betydelse, för majoriteten av de anhöriga och vad de gillade, var kvaliteten
på vården och att vårdgivarna tog hänsyn till de äldres behov (Abbey, Schneider & Mozley,
1999). Resultatet ur studien av Irving (2015) visade även att anhörigas upplevda delaktighet var
signifikant och positivt korrelerad med både deras tillfredställelse av omsorgen på äldreboendet
och deras intryck av boendet (Irving, 2015). Vissa anhöriga ogillade bemanningen, där de ansåg
att de mötte en ny anställd vid varje besök och att en ökning av personalstyrkan behövdes. Detta
ansågs, av anhöriga, vara förbättringsområden (Abbey, Schneider & Mozley, 1999). Slutligen
menar forskarna att anhöriga upplever blandade känslor när deras äldre flyttar till äldreboende.
Dessa känslor kan vara en kombination av lättnad, då den tidigare hemsituationen kan ha varit
väldigt stressande, samt en känsla av skuld (Abbey, Schneider & Mozley, 1999).

Whitakers (2009) studie har sitt fokus kring familjens medverkan och hur denna relation ter sig
inom ramen för vård i livets slutskede på äldreboende (Whitaker, 2009). Det är erkänt att vården
på äldreboenden till stor del består av vård i livets slutskede, då äldreboende för många äldre är
deras sista hem (Whitaker, 2009).
Redan från början stod det klart att anhöriga inte överger sina äldre när de flyttar till
äldreboende. Studier har flertalet gånger påvisat att anhöriga fortsätter att besöka och bidra till
vården av sin äldre. Vid äldreboende har den äldre tillgång till personal dygnet runt, vilket kan
ses som att det praktiska ansvaret förändras då anhöriga inte längre agerar vårdgivare. Detta
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kan upplevas som att relationen mellan anhöriga och äldre förändras. Det med hänvisning till
att anhörigas engagemang och omsorg får andra uttryck av mer subtil karaktär (Whitaker,
2009).
Området för anhörigas medverkan i vården av deras äldre på äldreboende är enligt
forskaren begränsad och otillräcklig. Forskningen ses inte illustrera den förändrade relationen,
rollen och betydelsen för anhöriga när deras äldre är bosatt på äldreboende (Whitaker, 2009).
Studien visar att flytten till äldreboende och den äldres försämrade allmäntillstånd leder till
förändrade relationer, samt roller mellan anhöriga och deras äldre. På grund av förändringen i
relationen och i rollen mellan anhöriga och deras äldre, kan besöken ses som ett försök att
upprätthålla och bevara relationen till sina äldre (Whitaker, 2009).
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4. Teoretiska utgångspunkter
I detta kapitel introduceras de två teoretiska utgångspunkterna som ska användas som
analysverktyg i studien. Livsloppsperspektivet har i denna studie som syfte att ge ett annat
synsätt på den eventuellt förändrade anhörigrollen. Twiggs modeller syftar i denna studie till
att få en djupare förståelse för anhörigas delaktighet i och upplevelse av vården för sin
närstående äldre. De teoretiska utgångspunkterna kommer, tillsammans med den tidigare
forskningen, att analyseras gentemot studiens resultat i analyskapitlet.

4.1 Livsloppsperspektivet och Rileys fyra principer
Livsloppsperspektivet handlar enligt Öberg (2013) om att studera åldrandet under hela
individens liv. En människas livslopp innehåller olika livsfaser och utvecklingsperioder. För att
förstå individens olika faser och perioder i livet, bör fokus riktas gentemot individens liv som
helhet och dennes framtida förutsättningar. Livsloppsperspektivet innefattar därmed både
individens bakgrund och framtida förutsättningar (Öberg, 2013).
För att förstå benämningarna av Rileys (1998) fyra principer, kommer vi i denna genomgång
använda oss av Öbergs (2013) tolkning av benämningarna. I detta examensarbete kommer
fokus att ligga kring tre av dessa principer, eftersom dessa ses vara mest tillämpningsbara
gentemot resultatet som kommer att illustreras i sjätte kapitlet. De tre principerna är enligt
Öberg (2013) livsloppsprincipen, principen om sammanflätade liv samt principen om
tvåvägsdynamik. För att sedan definiera dessa principer har vi tolkat Rileys (1998) definition
av de tre principerna. Som tidigare nämnts innehåller varje individs livslopp olika
utvecklingsperioder och olika livsfaser. För att förstå hela individens livslopp och
livsloppsprincipen kan fokus inte enbart riktas till en enskild fas och period i människans
livslopp. Riley (1998) menar att fokus bör riktas till såväl individens historia, som till vilka
konsekvenser dessa olika faser och perioder kan medföra för individens fortsatta livslopp.
Principen om sammanflätade liv handlar enligt Riley (1998) om att varje enskild människas liv
är sammanflätat med andra individers liv. Denna sammanflätning mellan människors liv,
innefattar att de påverkar och, på samma sätt, påverkas av dessa sociala relationer.
Den sista principen om tvåvägsdynamik handlar om att det sker förändringar i individers liv
och att det sker förändringar i samhällets sociala strukturer. Dessa förändringar kan enligt Riley
(1998) ses vara åtskilda, dock kan dessa i praktiken ses vara en uppsättning av processer som
är ömsesidigt beroende av varandra (Riley, 1998; Öberg 2013).
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Det finns demografiska förändringar som medför ökad livslängd bland äldre (Öberg,
2013). Detta kan i sin tur medföra en ”gemensam överlevnad” inom familjen och mellan makar.
Den ökade livslängden har inneburit att flera generationer är i livet samtidigt och där risken
finns att den ena eller båda av makarna, kan drabbas av funktionsnedsättningar. Den
”gemensamma överlevnaden” har även bidragit till att familjerollerna förändras. Den ökade
livslängden har gjort att livsloppet förändras, där barn kan indelas som ”vuxna barn” och
”åldrande barn” (Öberg, 2013).

4. 2 Twiggs modeller
Julia Twigg och Karl Atkin (1994) menar att anhöriga som vårdgivare har en oklar position i
förhållande till den offentliga omsorgen. Vidare anser de att forskningen inom detta område är
bristfällig, och med utgångspunkt i detta har författarna preciserat fyra modeller för hur
anhöriga vårdgivare kan studeras av den offentliga omsorgen. Dessa modeller är inte stagnerade
utan kan ses överlappa varandra i praktiken (Twigg & Atkin, 1994). Jegermalm (2003) namnger
i en svensk översättning av dessa modeller; anhöriga som resurs, anhöriga som medarbetare,
anhöriga som klienter och stöd för att ersätta anhöriga. Dessa benämningar av modellerna
kommer vi att använda fortsättningsvis och tolkningen av definitionerna av modellerna utgår
från Twigg och Atkin (1994).
Twigg och Atkin (1994) konstaterar i första modellen, av anhöriga som resurs, att
anhörigvårdare och den informella vården är ledande och dominerande i jämförelse med den
offentliga omsorgen när det kommer till att hjälpa funktionsnedsatta och äldre personer. Den
informella vården och anhörigvårdare kan tas förgiven och vidare betraktas av den offentliga
omsorgen som en resurs. Denna typ av resurs finns tillgänglig för den offentliga omsorgen och
är praktiskt taget kostnadsfri. Twigg och Atkin (1994) menar att den informella vården är den
första sektorn att tillgå eftersom de offentliga systemen ses, i första hand, involvera sig när det
inte finns anhörigvårdare tillgängliga. Anhöriga som vårdgivare i denna modell kan omfatta
släkting, familj, grannar eller vänner. Där med utgör det inte någon skillnad om vem som är
vårdgivare gentemot vårdtagaren. I denna modell för anhöriga som resurs, ligger fokus främst
kring vårdtagaren och den anhöriga vårdgivaren ses komma i skymundan. I modellen ses inte
heller konflikter mellan den anhöriga vårdgivaren och vårdtagaren vara av intresse. Enligt
Twigg och Atkin (1994) kan den offentliga omsorgen, i denna modell, vilja bevara de nivåer
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som finns av informell vård och omsorg. Samtidigt finns det en oro för att det offentliga
omsorgssystemet ska ersätta vad som anses som ett familjeansvar (Twigg & Atkin, 1994).
Den andra modellen av anhöriga som medarbetare handlar enligt Twigg och Atkin
(1994) om att den offentliga omsorgen har en strävan att arbeta sida vid sida med den informella
vården och anhörigvårdaren. Kring definitionen av vårdgivare i denna modell, läggs en tyngre
vikt vid den primära vårdgivaren. Twigg och Atkin (1994) menar att fokus riktas gentemot
vårdtagaren, dock att det finns stöd att tillgå för vårdgivaren för att denne ska upprätthålla sitt
informella omsorgsarbete. Konflikter mellan vårdgivare och vårdtagare uppmärksammas
delvis, dock undergrävs detta med antagandet om att vårdgivaren vill fortsätta sitt informella
omsorgsarbete i förhållande till vårdtagaren (Twigg & Atkins, 1994).
I Twigg och Atkins (1994) modell för anhöriga som klienter ses termen av vårdgivare
innefatta de personer som är mycket hängivna i sitt arbete som vårdgivare. Stöd ges till
vårdgivare som har stor omsorgsbörda i sitt arbete som informell vårdgivare och fokus ligger
på vårdgivarens hälsa och behov. Med det sagt menar Twigg och Atkin (1994) att eventuella
konflikter uppmärksammas mellan vårdgivaren och vårdtagaren. Detta med syfte att urskilja
vad det innebär för den anhöriga vårdgivaren (Twigg & Atkins, 1994).
Den sista modellen av stöd för att ersätta anhöriga, har två inriktningar med syftet att
ersätta relationen mellan vårdgivaren och vårdtagaren samt skapa ett oberoende mellan
individerna. I denna studie kommer fokus att vara främst kring den andra inriktningen. Denna
inriktning har enligt Twigg och Atkin (1994) sitt fokus mot vårdgivaren och kan handla om att
stödja denne i ett beslut om att kliva ur rollen som vårdgivare. Termen som vårdgivare
associeras i denna modell till begreppen av familj och släktingar. Eventuella konflikter mellan
vårdgivaren och vårdtagaren uppmärksammas i full utsträckning utifrån inriktningens
perspektiv. Modellen har, i det stora hela, som övergripande syfte att skapa ett oberoende för
vårdgivare och vårdtagare, genom att se dem som två enskilda individer med sina egna behov
av stöd och hjälp (Twigg & Atkin, 1994).
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5. Metod och material
I detta kapitel redogör vi för studiens urval, design och metodval, intervjuguide, tematisk
analys, begränsningar och kritiskt resonemang för val av metod, bedömning av kvalitet,
tillvägagångssätt samt etik.
5.1 Urval
Med hänsyn till tidsramen för examensarbetet valdes ett bekvämlighetsurval av äldreboendet,
eftersom enhetschefen vid det valda boendet, var känd sedan tidigare och kunde vara en
hjälpande hand i valet av respondenter. Det valda boendet var ett äldreboende anpassat för äldre
med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). Vi har i studien valt att
undersöka anhöriga till äldre med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens.
Respondenterna rekryterades med hjälp av enhetschefen vid det valda boendet. Ett
informationsbrev om studien fördes vidare till tio respondenter via enhetschefen, med strävan
för en variation av kön och relation som urvalskriterier. Vi strävade efter att ha en jämn
fördelning mellan kön och vilken sorts relation den anhörige hade till sin närstående äldre. Vi
valde att sända ut tio informationsbrev med hänvisning till att det kunde ske ett eventuellt
bortfall av respondenter. Rekryteringen resulterade i att sex anhöriga till äldre bosatta vid
äldreboendet bokades in för ett enskilt intervjutillfälle. På grund av sjukdom blev det ett bortfall
av en respondent, vilket resulterade i att fem respondenter deltog och blev intervjuade.
Med tanke på tidsperioden för studien valde vi att avgränsa oss till att enbart intervjua
anhöriga med äldre bosatta på samma boende. Detta med hänsyn till tidsåtgången för att
intervjua respondenterna, transkribera samt analysera materialet.
Enligt Bryman (2013) består ett bekvämlighetsurval av respondenter som finns
tillgängliga för forskaren. Problemet med denna urvalsstrategi är svårigheten med att
generalisera resultaten och då respondenterna i sannolikhet inte kan vara representativa för
populationen i sin helhet (Bryman, 2013). Dock var det inte vår agenda att generalisera
resultaten, utan att få anhörigas åsikter och upplevelser av vården och en eventuellt förändrad
anhörigroll att lyftas fram.
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5.2 Design och metodval
Metodvalet för examensarbetet är uppbyggd på en kvalitativ ansats. Detta genom att använda
sig av en semistrukturerad intervjudesign, där materialet har samlats in med hjälp av både
anteckningar och inspelningar av intervjuerna.
Enligt McCaig och Dahlberg (2010) kan kvalitativa metoder användas för att undersöka
individers attityder gentemot ett specifikt tema och medföra chansen för dem att utveckla sina
utsagor, vilket kan ge en detaljerad beskrivning av temat (McCaig & Dahlberg, 2010). Den
semistrukturerade intervjun kan innehålla en uppsättning av frågor och kan ses som ett
frågeschema. I den semistrukturerade intervjuguiden kan frågornas ordningsföljd variera och
formuleringen av dessa kan vara av mer allmän karaktär. Designen medför även att intervjuaren
kan ställa följdfrågor till de svar som uppfattas som viktiga. Den semistrukturerade intervjun
ger respondenten chansen att få utforma sina svar på sitt individuella sätt (Smith & BowersBrown, 2010).
Genom valet av semistrukturerad intervjudesign kunde anhöriga till äldre med
beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, delge sina egna utsagor med viss struktur
utifrån intervjuguiden. Denna typ av intervjudesign gav även oss som intervjuare chansen att
ställa följdfrågor till det som ansågs vara intressant samt relevant utifrån studiens syfte och
frågeställningar.

5.3 Intervjuguide
Intervjufrågorna i vår intervjuguide är utformade med syfte att besvara studiens centrala
frågeställningar. För att konstruera vår intervjuguide hämtades inspiration från resultaten av de
ovan nämnda studierna av Abbey, Schneider och Mozley (1999) och Whitaker (2009). Dessa
studier inriktade sig på ämnen som berör vår intervjuguides teman såsom; anhörigrollen samt
delaktighet i och upplevelse av vården.
Då ämnet för anhöriga till äldre med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens
kan anses vara av känslosam karaktär, valde vi att börja intervjun med några allmänna frågor
om respondenten och vem denne var i relation till sin äldre. Efter de allmänna frågorna valde
vi att dela in intervjun i två teman som syftade att besvara våra frågeställningar. Det ena temat
berörde anhörigrollen med syfte att undersöka den tidigare hemsituationen och hur deras
anhörigroll kan ha förändrats efter deras närstående äldres flytt till äldreboendet. Det andra
temat berörde delaktighet i och upplevelse av vården med syfte att utröna vilken upplevelse
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respondenterna hade av vården på boendet, samt på vilket sätt respondenterna hade inflytande
i vården för sin närstående äldre. Denna uppdelning kan ses utgöra en tematisk disposition av
vår intervjuguide.
Enligt Jarrick och Josephson (1996) kan en tematisk disposition handla om att dela in ett
ämne i olika teman. Den tematiska dispositionen kan även namnges såsom sönderdelande, då
ämnet kan ses delas sönder efter olika teman (Jarrick & Josephson, 1996).
Innan första intervjutillfället valde vi att flertalet gånger testa intervjuguiden på varandra.
Detta med motivet att säkerställa ifall justeringar av intervjufrågorna behövde utföras. Ett antal
förändringar utfördes innan vår handledare godkände intervjuguiden. Det

första

intervjutillfället kan ses som en testintervju, där vi även upptäckte att en fråga kunde misstolkas.
Mot bakgrund av detta valde vi att ta bort denna fråga och ersätta med en annan till de resterande
intervjutillfällena. Som avslutning av intervjuerna valde vi att ställa en summerande fråga kring
om intervjupersonen hade någonting mer att tillägga. Detta med syfte att intervjupersonen
kunde berätta fritt för att inte lämnas i ett känsloläge, som för respondenterna kunde anses som
tungt (Intervjuguide, se bilaga 1).

5.4 Tematisk analys
För att analysera det kvalitativa materialet från intervjuerna, valdes en tematisk analys. Valet
av tematisk analys hänvisas till bakgrund av att studien var kvalitativ och genomfördes med
hjälp av intervjuer. Detta gav mycket material att analysera och med hänvisning till att
intervjupersonernas utsagor ska representera deras egen röst och åsikter. Vidare valdes en
tematisk analys för att utröna eventuella teman och underteman från vårt resultat, eftersom
dessa kunde bidra till en djupare förståelse för anhörigas situation på äldreboende. Valet av
tematisk analys bidrog även till att finna material som stod utanför studiens syfte och
frågeställningar, som dock kunde ses ha betydelse för ett anhörigperspektiv på äldreboenden
och som ett eventuellt bidrag till framtida forskning.
Bryman (2013) menar att tematisk analys är ett av de vanligaste angreppssätten vid
analysering av kvalitativt material. Det handlar om sökandet efter teman i respondenternas
utsagor. Vid tematisk analys granskas respondenternas utsagor efter hur ofta exempelvis ord
och fraser, som ingår i ett tema, uppträder (Bryman, 2013). Vi började med att avlyssna vårt
inspelade material från intervjuerna, därefter transkriberades intervjuerna i ett enskilt worddokument för varje intervju. Som ovan nämnts hade vår intervjuguide två huvudteman;
anhörigrollen samt delaktighet i och upplevelse av vården. Vid transkriberingen av materialet
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kunde vi utläsa andra teman såsom: anhörigrollen före flytt, anhörigrollen efter flytt,
upplevelsen av vården samt delaktighet i vården. Dessa teman kan ses utgöra en struktur, som
under transkriberingen av materialet bidrog till resultatets underteman. Dessa underteman
framställdes under transkriberingen av det insamlade materialet, eftersom ord och fraser
upprepade gånger uppvisade sig i intervjuerna med respondenterna. Detta resulterade i att det
skedde en fördjupning av det insamlade materialet, som även påvisade underteman såsom:
första symtom, vårdpersonal samt stöd. Dessa exempel på underteman låg utanför de
förutbestämda huvudtemana av intervjuguiden. Detta är enbart ett fåtal av de underteman som
kunde utrönas av det insamlade materialet.
Med hänvisning till studien av Efendic och Fahlin (2015) blev vi inspirerade av deras sätt
att färgkoda det transkriberade materialet utefter frågeställningarna (Efendic & Fahlin, 2015).
Vidare valde vi att färglägga delar av de transkriberade intervjuerna utefter om de besvarade
våra frågeställningar, samt om ord och fraser upprepade gånger uppvisade sig i intervjuerna.
Därefter skrevs notiser utifrån hur materialet skulle kunna hänvisas till teoretiska
utgångspunkter och tidigare forskning.
En tabell av studiens teman och underteman kommer att redovisas i resultatkapitlet.

5.5 Begräsningar & kritiskt resonemang för val av metod
På grund av den tidsram som ges till detta examensarbete, valde vi att avgränsa oss till anhöriga
som har äldre bosatta vid ett boende anpassat för äldre med beteendemässiga och psykiska
symtom vid demens. Det kan upplevas som en begränsning eftersom en generalisering av
resultaten, enligt Bryman (2013), kan ses vara osannolik. Detta var inte vår ambition för denna
studie. Om tidsramen för examensarbetet hade varit längre hade det varit möjligt att intervjua
fler anhöriga med äldre bosatta på olika boenden. En sådan utvidgad studie hade kunnat bidra
till att jämföra anhörigas utsagor, gentemot vilket äldreboende den äldre är bosatt vid.

5.6 Tillvägagångssätt
Som vi ovan nämnt användes ett bekvämlighetsurval av det valda äldreboendet, för att därefter
utföra fem kvalitativa intervjuer med anhöriga till äldre med BPSD-diagnos. Vid
intervjutillfällena valde vi att en person skulle intervjua respondenterna, medan den andra förde
anteckningar och ställde följdfrågor till vad som ansågs vara relevant. Anledningen till valet av
en intervjuperson, var för att en av oss har tidigare erfarenhet kring samtal med patienter inom
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dennes profession. Vidare var motivet som Kvale & Brinkmann (2014) påvisar att undvika att
respondenterna ger olika svar beroende på vem som intervjuar (Kvale & Brinkmann, 2014).
Trots detta anser vi att vi båda var aktivt deltagande under intervjutillfällena. Vi valde att
transkribera den första intervjun tillsammans direkt efter intervjuns slut. Detta för att se ifall
någonting i intervjuguiden behövde ändras och för att vi i ett senare skede skulle transkribera
på ett likartat sätt. Därefter transkriberade vi två intervjuer var för att ta vara på tiden och vara
effektiva.
Vid bearbetning av det transkriberade materialet från intervjuerna, utifrån en tematisk
analys, valde vi att skriva citaten så nära som möjligt till det respondenterna sade med vissa
korrigeringar. Enligt Bryman (2013) är det viktigt vid transkribering av intervjuer att den
skrivna texten återger, i högsta möjliga mån, det respondenterna har sagt. Bryman (2013) menar
vidare att respondenternas utsagor i citat bör redigeras när upprepningar sker och när
respondenterna omedvetet ger uttryck i form av exempelvis ”va” och ”liksom”. Då individer
sällan talar i hela meningar, är det samtidigt viktigt att som forskare inte förändra innebörden i
respondenternas citat (Bryman, 2013).

5.7 Bedömning av kvalitet
Bryman (2013) har tolkat Guba och Lincolns kriterier för att bedöma och värdera kvalitativa
studier utifrån andra kriterier, än de som används av kvantitativa forskare såsom reliabilitet och
validitet. Det finns alternativ till dessa begrepp för bedömning av kvalitativa studier, vilka är
tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2013). Dessa begrepp valdes eftersom att begreppen
omfattar vad vi anser krävs för att bedöma och värdera vår studies kvalitet.
Tillförlitlighet består av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt
en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet handlar om att som forskare säkerställa
att dennes forskning är utförd på ett regelmässigt sätt och att resultaten rapporteras tillbaka till
respondenterna, med syfte att de ska bekräfta om forskaren har uppfattat deras utsagor korrekt.
Överförbarhet är beroende av hur fylliga och detaljerade beskrivningar forskaren redogör för i
den kontext där forskaren undersöker. Pålitlighet handlar om ett granskande synsätt som skapas
genom att forskaren ger en fullständig redogörelse kring forskningsprocessens alla faser. En
möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att forskaren har insikt i att samhällelig
forskning inte kan åstadkomma fullständig objektivitet och handlar därefter utifrån god tro
(Bryman, 2013).
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Äkthet består av fem delkriterier där vår studie kommer fokusera på de två förstnämnda:
rättvis bild och ontologisk autenticitet. Rättvis bild handlar om att studien ger en rättvis bild av
respondenternas utsagor. Vidare handlar ontologisk autenticitet om respondenterna har fått en
bättre förståelse för den situation som de lever i (Bryman, 2013). Diskussion kring huruvida
dessa kriterier har uppfyllts kommer att redovisas i delavsnittet styrkor och svagheter i
diskussionskapitlet.

5.8 Etik
I detta delavsnitt kommer de etiska resonemang som har behandlats under forskningsprocessen
presenteras, samt hur vi har följt de etiska principerna under processens gång. Vidare har en
etisk egengransking utförts, där vi i samtycke med handledare och etiklärare fått denna godkänd
(se bilaga 2). Det finns fyra etiska principer som gäller inom svensk forskning. Dessa är enligt
Bryman

(2013)

informationskravet,

samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet

samt

nyttjandekravet.
Informationskravet handlar om att informera sina intervjupersoner om studiens syfte. Det
handlar om att påtala att intervjupersonernas deltagande i studien är frivilligt, att de får avbryta
sitt deltagande när de vill samt bli informerade om vilka moment som ingår i studien (Bryman,
2013). Med hänsyn till denna princip har vi informerat våra respondenter om studien och dess
syfte i form av ett informationsbrev (se bilaga 3). Vi är medvetna om att det framkommer vissa
felskrivningar i informationsbrevet, där vi har skrivit ”äldre med demenssjukdom i kombination
med psykisk ohälsa” istället för att skriva ”äldre med beteendemässiga och psykiska symtom
vid demens”. Vidare är vi medvetna om att vi har skrivit slumpmässigt urval istället för
bekvämlighetsurval samt att det framkommer i informationsbrevet att ”Frågorna i intervjun
kommer inte orsaka obehag eller inskränka på din integritet”. Detta är någonting vi inte kunde
garantera, däremot någonting vi strävade efter.
Utifrån samtyckeskravet har intervjupersonerna en egen rätt att bestämma över sitt
deltagande i studien (Bryman, 2013). Denna princip kan ses härröra från den tidigare nämnda
principen om informationskravet, där vi som forskare ska informera respondenterna om studien
och dess frivillighet. För att uppnå dessa krav har vi i informationsbrevet påtalat att medverkan
i studien var frivillig, att respondenterna kunde välja att inte besvara frågorna samt att de när
som helst kunde avbryta sin medverkan i intervjun. Denna information utgick till alla
respondenter, både skriftligt genom informationsbrevet och muntligt vid intervjutillfället.
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Konfidentialitetskravet handlar om att inte utlämna intervjupersonernas identitet. Vidare
handlar denna princip om hur forskaren hanterar och lagrar den information som uppkommit i
studien (Bryman, 2013). För att uppfylla detta krav har vi under transkriberingen avidentifierat
respondenterna i den mån det har gått. Den information som kvarstår är deras ålder, vilka de är
i relation till sin äldre samt att det går att utläsa respondenternas könstillhörighet, då vi
benämner respondenterna som dotter eller make. Samtliga intervjuer har antecknats och har
efter samtycke spelats in på två mobiltelefoner, för att säkerställa att utsagorna inte kunde
ändras vid transkriberingen. Dessa inspelningar fördes sedan över till en av våra datorer och
raderades från mobiltelefonerna. Anteckningarna som fördes under intervjuerna raderades efter
transkriberingen av materialet, eftersom anteckningarna inte tillförde någon ny information.
Samtliga inspelade och transkriberade intervjuer kommer att raderas efter att examensarbetet
är godkänt. Nyttjandekravet handlar om att det insamlade materialet från intervjuerna endast
får användas utifrån studiens syfte (Bryman, 2013). För att uppnå syftet med denna princip har
samtliga deltagande respondenter informerats om hur materialet kommer användas i relation
till studiens syfte, samt när materialet kommer att makuleras.
Som Kvale & Brinkmann (2014) påtalar har forskaren ett tolkningsmonopol. Detta
innefattar att forskaren kan ses ha ett privilegium kring tolkningen av respondenternas utsagor
(Kvale & Brinkmann, 2014). För att undvika att respondenternas utsagor misstolkas har
intervjuerna spelats in, och under intervjuns gång har vi återupprepat intervjupersonernas svar
och bekräftat dessa genom att säga ”Som du tidigare sa…”, ”Om vi har uppfattat dig rätt så sa
du…” och ”Du nämnde tidigare att…”. Detta för att säkerställa att vi har uppfattat
respondenterna korrekt och för att ge respondenterna chansen att korrigera sina utsagor.
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6. Resultat
I detta kapitel kommer vi att redogöra för studiens resultat. Vi har valt att presentera resultatet
utifrån teman och underteman (se tabell 1). Samtliga teman med följande underteman kommer
ha varsitt delavsnitt i detta kapitel. De två första teman av anhörigrollen innan flytt och
anhörigrollen efter flytt besvarar den första frågeställningen av ”Hur förändras anhörigrollen i
samband med den äldres flytt från egen bostad till äldreboende?”. Det tredje temat av
upplevelsen av vården ses besvara vår andra frågeställning av ”Vad har anhöriga för upplevelse
av vården på äldreboendet?”. Det fjärde och sista temat av delaktighet i vården ses besvara vår
tredje frågeställning av ”På vilket sätt har anhöriga inflytande i vården för sin äldre?”. Nedan
kommer först en tabell med översikt för resultatets teman och underteman. Därefter följer en
presentation av respondenterna.

Tabell 1. Översikt teman och underteman

Teman

Underteman

Anhörigrollen före flytt

Första symtom
Anhörigvårdare
Engagemang
Arbete

Anhörigrollen efter flytt

Förändring
Roller
Besökare

Upplevelsen av vården

Upplevelse
Vårdpersonal

Delaktighet i vården

Delaktighet
Hänsyn
Stöd

6.1 Presentation av respondenterna
Här presenterar vi våra fem respondenter som har bidragit till att vår studie kunde genomföras
och som har tagit sig tiden att delta för att berätta om sin roll som anhörig till äldre med BPSD21

diagnos. Samtliga intervjuer genomfördes vid äldreboendet. Vi kommer nedan att beskriva
respondenterna utefter deras ålder och vem de är i relation till sin äldre.


Respondent 1. Dotter, 75 år.



Respondent 2. Make, 72 år.



Respondent 3. Make, 63 år.



Respondent 4. Make, 74 år.



Respondent 5. Dotter, 48 år.

6.2 Anhörigrollen före flytt
Av våra fem respondenter hade två av dessa sin mor bosatt vid äldreboendet och de resterande
tre respondenterna hade sin maka bosatt vid boendet. Makarna hade vid tiden innan deras makas
flytt till äldreboende varit sammanboende, medan döttrarna och deras mödrar bodde i separata
boenden.

6.2.1 Första symtom

Respondenterna beskrev hur den tidigare hemsituationen såg ut innan deras makas eller mors
flytt till äldreboende. Respondenterna berättade vilka första symtom som uppvisade sig i det
egna hemmet där samtliga av respondenternas maka eller mor uppvisade symtom i form av
huvudvärk, aggressivitet, hallucinationer och depression. En av respondenterna berättade att
hennes mor var med om en brand som bidrog till att hennes mor fick lov att byta bostad. Denna
förändring medförde att symtom som huvudvärk började uppvisa sig, där det sedan
konstaterades att modern hade en demensdiagnos. En annan respondent berättade hur hans
maka packade ner saker ur hushållet i kartonger, då hon ville flytta tillbaka till sitt
barndomshem, för att sedan tro att någon hade stulit sakerna.

”Jag har ju sett det i flera år, att det är något som inte stämmer. För hon
började bli lite aggressiv i början. Det är ju en egenskap hos demens att man
lätt kan bli aggressiv [---] En gång sa hon faktiskt att: I natt var det så mycket
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folk här inne och ungdomarna skrek. Det måste vara rena hallucinationer.”
(Respondent 2)
”Min pappa gick bort för fem år sedan. Jag såg på mamma att det var en
förändring och att hon började bli sjuk [---] hon ramlade i huset och sedan
gjorde vi en demensutredning där de hittade förändringar i hjärnan på henne
[---] hon var mer deprimerad och hade ofta ont i huvudet.” (Respondent 5)

6.2.2 Anhörigvårdare

Samtliga av respondenterna hade i någon mån tidigare agerat anhörigvårdare gentemot sin mor
eller maka innan flytt till äldreboendet. Två av respondenterna hade för det mesta hjälpt till med
bland annat hushållssysslor och ekonomi.
”Jag började handla åt henne, för det fick jag höra på affären att hon handla
så mycket, så kassörskan började kolla det där och sen berätta hon för mig
att: du får nog ta över handlingen.” (Respondent 1)
”Hon kunde ju inte klara av sin ekonomi och kunde inte läsa sina egna mail.
Glömmer och glömmer och glömmer och ställde grejerna på fel ställe. Var
och handlade och hade ingen ordning.” (Respondent 2)
6.2.3 Engagemang

En av respondenternas mor var inte bosatt i samma kommun som respondenten, innan flytt till
äldreboendet. Detta medförde att hon ville ha sin mor bosatt i samma kommun som henne och
var engagerad i flytten till äldreboendet. Respondenten berättar om sin mors hemsituation:
”Det märktes ju mer och mer att hon behövde hjälp och stöd […] Jag hade ju
inte riktigt den där kontrollen. Jag såg ju inte riktigt det och var inte där nere
så mycket [---] Men vi såg, vi hörde och så ramlade hon ju hemma i huset [--] Så då åkte vi ner och då sa vi ju att: Det här går inte […] Jag ville ju flytta
hit mamma, jag sa att: Jag vill ju ha henne här”. (Respondent 5)
6.2.4 Arbete
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Två av makarna kände att de hade ett stort ansvar kring rollen som anhörigvårdare gentemot
sin maka. För att kunna agera anhörigvårdare, innan deras makas flytt till äldreboende, valde
makarna att arbeta mindre för att kunna bistå sin maka i den hjälp som denne var i behov av.
”Jag slutade jobba. Så jag var hemma, gick i pension ett halvår tidigare. Fick
hjälpa till med allting.” (Respondent 4)
”Jag fick inte klä på henne och sådant där, det gjorde hon ju själv. Och tvätta
de kunde hon också, men inte städa och laga mat och sådant där[…] Det var
väl det här med mat då, och så slutade hon med att dammsuga. Jag fick säga
åt henne när hon skulle duscha. Det är ju så, det var som att det var bortglömt
[---] Jag jobbade ju bara 4 dagar i veckan när det blev sådär.” (Respondent 3)
6.3 Anhörigrollen efter flytt
Efter de äldres flytt till äldreboende hade det skett en förändring i respondenternas roll
som tidigare anhörigvårdare samt i deras roll som make eller dotter. Vidare hade det
skett en förändring då respondenterna i någon mån tidigare hade agerat
anhörigvårdare, till att i nuläget bli en besökare till sin maka eller mor.
6.3.1 Förändring

Respondenterna berättade om hur deras anhörigroll kan ha förändrats när deras mor eller maka
flyttade till äldreboendet. En av respondenterna berättade att efter makans flytt, kändes det
ensamt och tomt, medan en annan respondent beskrev känslor av lättnad.
”Det har blivit lättare för mig, tycker jag [---] Ja, jag måste ju få ett nytt liv
och så. Jag har många runt om mig som jag kan prata ut med. [---] Så det
känns lättare för mig nu när hon har kommit hit. Man har släppt en stor sten.”
(Respondent 3)

6.3.2 Roller
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En av respondenterna berättade om hur rollerna byttes mellan henne och hennes mor,
efter moderns flytt till äldreboendet. Respondenten berättade att moderns
demenssjukdom medförde att respondenten fick lov att kliva in och ta ett ansvar, som
enligt henne kändes som en modersroll.
”För mig var det en konstig förändring. Jag blev mamma åt min egen mamma.
Det var tufft för mig.” (Respondent 5)

6.3.3 Besökare

Samtliga av de fem respondenterna, som tidigare nämnts, har i någon mån agerat
anhörigvårdare gentemot sin mor eller maka innan flytt till äldreboendet. Efter deras mor eller
makas flytt till äldreboendet var de inte längre den primära vårdgivaren, utan blev en besökare
på äldreboendet. Respondenterna berättade att de besökte sin mor eller maka allt från tre gånger
i månaden till två gånger i veckan. Respondenterna uppger att de vid besöken brukar gå på
promenader, fika och prata om gamla minnen.
”Jag brukar i alla fall komma hit åtminstone en gång i veckan. Jag brukar ju
känna att jag får sådär, dåligt samvete. Att jag borde vara här mycket mer [--] Hon blir så glad när man kommer. Så brukar vi gå ut här en runda, så ja,
hon blir jätteglad.” (Respondent 5)
6.4 Upplevelse av vården
Vid intervjutillfället var samtliga av respondenternas närstående bosatta vid äldreboendet. Vid
intervjun återger respondenterna sin egen upplevelse av vården på boendet samt de synpunkter
som visat sig angående vårdpersonalen.

6.4.1 Upplevelse

Respondenterna beskrev sin upplevelse av vården på boendet, där samtliga var nöjda med
vården för sin mor eller maka. Det som återkommer i intervjuerna är att respondenterna beskrev
att de inte har någonting att klaga på vad gäller vården på boendet, att det är en bra omvårdnad,
trivsamt, fantastiskt samt i det stora hela jättebra.
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”På en skala upp till tio så är det tio. Fantastiskt alltså, jag beundrar de. Det
är trevligt att komma hit, de är engagerade och jag har bara beröm att ge [--] Man blir så väl mottagen när man kommer, det är perfekt.” (Respondent 4)
6.4.2 Vårdpersonal

Vissa av respondenterna hade märkt att det var en omsättning av personalstyrkan vid
äldreboendet, där de möttes av nya ansikten i personalen samt att vårdpersonalen var
underbemannade på helgerna. Trots denna underbemanning berättade en av respondenterna att
personalen fortfarande utförde ett bra arbete och ansåg att de ger en bra omvårdnad till äldre
bosatta vid boendet.
”Visst är det lite omsättning i personalen, men de flesta känner ju jag igen.
De är ett bra team, de verkar hålla ihop och jobbar bra. Jag har inte ifrågasatt
dom en enda gång.” (Respondent 4)
”De är ju underbemannade ibland och just på helger. De kan inte gå ut ibland
på grund av säkerhet [---] Det märks ju tydligt på helgerna.” (Respondent 5)
6.5 Delaktighet i vården
Respondenterna berättade i vilken mån de var delaktiga i vården för sin mor eller maka. Vidare
belyste respondenterna hur vårdpersonalen tagit hänsyn till respondenternas åsikter kring sin
mor eller makas behov. Respondenterna belyste även vilket sorts stöd de hade erhållit under
tiden

deras

mor

eller

maka

varit

bosatt

vid

boendet.

6.5.1 Delaktighet

Respondenterna ansåg att de hade ett inflytande i vården av deras mor eller maka. Det var en
bra kommunikation mellan anhöriga och vårdpersonalen, vilket främst hänvisades till att de
hade en specifik kontaktperson på boendet. Respondenterna kände att de var delaktiga och hade
någonting att säga till om gällande vården av sin mor eller maka.
”Ja, hon har ju en speciell kontaktperson, så då är det bara att prata med den
personen. Det har gått smidigt de få gångerna jag har behövt säga någonting.”
(Respondent 2)
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”De ringer hem direkt om det är någonting. Bara nu nyss mötte jag ju ***,
han är ju ansvarig för min fru. Så jag såg ju honom här utanför och då har han
ju koll på mig och kommer fram för att prata angående tandläkartid till min
fru. Man får reda på allt, det är otroligt. Är det någonting så hör man det direkt
ifrån dem.” (Respondent 4)
”Jag kan söka kontaktpersonen, och det är skönt att ha henne. Det är så skönt
att ha någon som man kan ringa om det är något [---] Och jag känner att jag
kan säga vad som är bra och vad som inte är bra.” (Respondent 5)
6.5.2 Hänsyn

Tre av respondenterna beskrev specifikt hur vårdpersonalen hade tagit hänsyn till
respondenternas önskemål och åsikter kring deras mor eller makas vård och behov. En av
respondenterna berättade att de äldre har gemensamma måltider vid boendet och att personalen
föredrar att de äldre äter tillsammans. Vidare berättade respondenten att hennes mor ibland vill
äta sin kvällsmat inne på sitt rum, vilket vårdpersonalen tillät och tog hänsyn till.
”Sen hade jag risifrutti med mig och gav mamma, och när hon äter själv så
har hon dessertsked, och tar rågade skedar som hon stoppar in i munnen. Hon
har ju svårt att svälja. Jag hade en tesked och gav henne med, så jag berättade
det till personalen och nu gör de så också. Sen har de beställt hem risifrutti åt
henne, för det tycker hon om.” (Respondent 1)
”Ja, hon har ju hållit på mycket med gymnastik, yoga och sådant där. De lade
hon ju av med när hon blev dement [...] Och då får hon ju hjälp med sådant
här nu då. Lite yoga och gympa, men sen beror det ju på hur hon är i sinnet
då [---] Jag hade med mig lite sådana där grejer som spikmatta och en sån där
yogamatta [---] Hon som håller på med aktiviteter med de där uppe, har nu
köpt ett sådant där täcke med bollar i, som de också testar.” (Respondent 3)
6.5.3 Stöd

Två av respondenterna berättade om vilket stöd de hade erhållit under perioden när deras mor
eller maka varit bosatt vid äldreboendet. En av respondenterna hade erhållit stöd från hennes
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moders kontaktperson vid boendet, medan den andra respondenten hade gått med i en
demensförening för att träffa andra människor i liknande situation.
”Ibland mår man sämre, och då orkar man inte, och då ringer jag henne…
När jag känner att jag mår dåligt i det här, när det är svackor, då ringer jag
nästan varje dag. Och de har sagt åt mig att jag får ringa hur mycket jag vill.
Så jag ringer ganska mycket för att fråga hur det är och blir alltid så fint
bemött. Då får jag den där bekräftelsen som jag vill ha.” (Respondent 5)
”Jag har ju gått med i demensföreningen och vi har haft vårt första möte. Det
är skönt att träffa likasinnade och byta ut erfarenheter och så” (Respondent
2)
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7. Analys
I detta kapitel kommer vi att redovisa en sammanställning av studiens resultat, analysering av
resultatet i förhållande till teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning utifrån våra tidigare
nämnda teman och underteman. Vidare kommer en diskussion om studiens styrkor och
svagheter att redovisas samt en slutdiskussion.

7.1 Sammanställning av resultat
Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera anhörigas delaktighet i och upplevelse av
vården på äldreboende av närstående äldre med beteendemässiga och psykiska symtom vid
demens. Vidare var syftet att beskriva och analysera hur anhörigrollen kan ha förändrats i
samband med den närstående äldres flytt från egen bostad till äldreboende.
Frågeställningar


Hur förändras anhörigrollen i samband med den äldres flytt från egen bostad till
äldreboende?



Vad har anhöriga för upplevelse av vården på äldreboendet?



På vilket sätt har anhöriga inflytande i vården för sin närstående äldre?

Efter transkriberingen av det insamlade materialet kunde fyra teman urskiljas; Anhörigrollen
före flytt, anhörigrollen efter flytt, upplevelsen av vården samt delaktighet i vården. Samtliga
av dessa teman har underteman som, i detta delavsnitt, kommer att sammanställas utefter det
resultat som illustrerades i tidigare kapitel.
Det första temat av anhörigrollen före flytt innehöll underteman såsom; första symtom,
anhörigvårdare, engagemang samt arbete. Respondenterna berättade om den tidigare
hemsituationen och vilka symtom av BPSD som uppvisade sig i det egna hemmet.
Respondenterna uppgav att deras mor eller maka hade uppvisat någon form av psykiska och
beteendemässiga symtom vid demens, såsom huvudvärk, aggressivitet, hallucinationer och
depression. Vidare uppvisade det sig att samtliga av våra respondenter hade i någon mån agerat
anhörigvårdare gentemot sin mor eller maka innan flytt till äldreboendet. Inom detta undertema
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av anhörigvårdare illustrerades hur två av respondenterna till stor del hade hjälpt till med
hushållssysslor och ekonomin. Ur resultatet visade det sig att en av respondenterna hade
engagerat sig kring sin mors flytt till äldreboende. Detta hänvisades till att respondenten och
hennes mor, under tiden före moderns flytt till äldreboende, var bosatta i olika kommuner.
Respondenten engagerade sig därefter för att hennes mor skulle vara bosatt i samma kommun
som henne själv. Kring undertemat för arbete illustrerades det stora ansvaret av rollen som
anhörigvårdare för två av makarna. För att kunna inta rollen som anhörigvårdare gentemot sina
makor, valde de att arbeta mindre.
Inom temat för anhörigrollen efter flytt kunde det urskiljas tre underteman av: förändring,
roller samt besökare. Resultatet påvisade att det skett en förändring i makarnas anhörigroll efter
deras makors flytt till äldreboende. Makarna beskrev känslor av ensamhet, tomhet samt lättnad
i kombination med förändringen av deras anhörigroll och deras makors flytt till äldreboende.
Det kunde även urskiljas av resultatet att en av respondenterna uttryckte att rollerna mellan
henne och hennes mor förändrades, efter hennes mors flytt till äldreboende. Detta skedde i
kombination med moderns demenssjukdom som i sin tur medförde förändringen av att dottern
fick inta en modersroll. Efter respondenternas mor eller makas flytt till äldreboende, agerade
inte respondenterna som den primära vårdgivaren. Respondenterna blev istället en besökare på
äldreboendet och beskrev i vilken omfattning de besökte sin mor eller maka, samt att de bland
annat brukade gå på promenader under sina besök på äldreboendet.
Temat upplevelsen av vården innehöll underteman såsom; upplevelse och vårdpersonal.
Respondenterna beskrev sin egen upplevelse av vården på boendet. Det som framkom av
resultatet var att samtliga av respondenterna var nöjda med vården på boendet, där
respondenterna återupprepade gånger beskrev sin upplevelse av vården som fantastisk och
jättebra. Det kunde även utläsas av resultatet att det var en omsättning av personalstyrkan vid
boendet. Respondenterna beskrev att vårdpersonalen var underbemannade på helgerna, dock
ansåg respondenterna att denna underbemanning inte påverkade utförandet av den goda vården
på boendet.
Det sista temat av delaktighet i vården innefattade underteman av; delaktighet, hänsyn
och stöd. Samtliga av respondenterna beskrev att de kände sig delaktiga och hade någoting att
säga till om gällande vården av sin mor eller maka. Vidare beskrev respondenterna att de hade
en bra kommunikation med sin mor eller makas kontaktperson. Respondenterna beskrev hur
vårdpersonalen hade tagit hänsyn till deras önskemål och åsikter kring deras mor eller makas
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vård och behov. Respondenterna beskrev olika situationer där vårdpersonalen på boendet
implementerade deras önskemål, kring sin mor eller makas behov, i sitt dagliga arbete. Vissa
av respondenterna beskrev hur de hade erhållit stöd på olika vis. En av respondenterna hade
gått med i en demensförening för att träffa andra människor i liknande situation, medan en
annan respondent erhöll stöd från sin mors kontaktperson på boendet.

7.2 Anhörigrollen före flytt
7.2.1 Första symtom

Ur vår studies resultat kunde det utläsas att respondenternas maka eller mor, under
sjukdomsförloppet, uppvisade någon form av beteendemässiga och psykiska symtom vid
demens. Döttrarna berättade att dessa symtom, i form av huvudvärk och depression, visade sig
efter att en förändring skett i deras mödrars liv. Detta kan ses vara överensstämmande med den
tidigare forskningen som menar att nästintill alla individer med demens visar någon form av
beteendemässiga och psykiska symtom under sjukdomsförloppet (Poletti, Nuti, Cipriani &
Bonuccelli, 2012). Makarna uppgav att deras maka hade uppvisat symtom såsom
hallucinationer och aggressivitet. Socialstyrelsen (2016) menar att dessa symtom kan vara i
form av sekundära symtom vid demens, vilket innefattar bland annat aggressivitet,
vanföreställningar och hallucinationer (Socialstyrelsen, 2016).

7.2.2 Anhörigvårdare

Samtliga av våra respondenter hade i någon mån tidigare agerat anhörigvårdare gentemot sin
närstående innan flytt till äldreboendet. Några respondenter hade till största delen bistått med
hushållsysslor och ekonomi. I enlighet med den tidigare forskningen hade en stor del av
anhöriga agerat primär anhörigvårdare gentemot sin närstående äldre (Sandberg, Lundh &
Nolan, 2001; Abbey, Schneider & Mozley, 1999). Vidare har forskningen visat att arbetet som
anhörigvårdare kan innefatta att hjälpa till med flertalet aktiviteter i vårdtagarens dagliga liv,
såsom att ta hand om vårdtagarens ekonomi och inköp (Collins & Swartz, 2011). Vid
intervjutillfället berättade en av döttrarna om hur hon fick lov att ta över inköpen, då hennes
mor handlade alltför mycket, medan en av makarna fick sköta sin makas ekonomi. I enlighet
med Socialstyrelsens (2012) befolkningsstudie ses anhöriga inom spannet 45 år till 65 år och
äldre, innefatta anhörigvårdare som agerar vårdgivare till sina föräldrar och partners
(Socialstyrelsen, 2012).
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Utifrån Rileys (1998) tre principer handlar livsloppsprincipen om att fokus inte enbart ska
riktas gentemot en enskild fas eller period i en människas livslopp. Livsloppsprincipen handlar
därmed om att rikta fokus gentemot både individens egen historia samt vad de olika faserna och
perioderna i människans liv betyder för individens fortsatta livslopp (Riley, 1998; Öberg, 2013).
Mot bakgrund av denna princip kan rollen som anhörigvårdare förstås bättre med hjälp av att
veta vad denna period i livsloppet innefattade, samt vilka förutsättningar denna period har för
respondenternas fortsatta livslopp. Utifrån resultatet kan det utläsas att tre av respondenterna
var makar och att två var döttrar. Gemensamt för dessa respondenter var att de tidigare även
hade agerat vårdgivare i olika utsträckning gentemot sin mor eller maka. Det ovannämnda
resultatet illusterar rollen som anhörigvårdare för en av döttrarna och en av makarna. Dottern
och maken har utfört hushållssysslor och inköp, i sin roll som anhörigvårdare under denna
period och fas i livsloppet. I kommande undertema av arbete kommer livsloppsprincipen
fördjupas, med hänvisning till de makar som hade det största ansvaret som anhörigvårdare. I
undertemat för stöd kommer konsekvenserna av denna fas och period i livsloppet att analyseras,
utefter vilket stöd respondenterna har erhållit i sitt fortsatta livslopp.

7.2.3 Engagemang

Våra resultat visade att en av döttrarna engagerade sig angående beslutet om hennes mors flytt
till äldreboende. Dottern beskrev moderns hemsituation och menade att det inte fungerade
längre. Från den tidigare forskningen kan det utläsas att vissa anhöriga hade ett engagemang
kring deras närstående äldres flytt till äldreboende (Abbey, Schneider & Mozley, 1999).
Dotterns engagemang uttryckte sig genom sin strävan för att få sin mor bosatt i samma kommun
som henne själv, eftersom de innan moderns flytt till äldreboendet bodde i olika kommuner.
Principen om sammanflätade liv handlar om att varje enskild människas liv är
sammanflätat med andra individers liv. Denna sammanflätning innefattar att människors liv
påverkar och, på samma sätt, påverkas av dessa sociala relationer (Riley 1998; Öberg, 2013).
Utifrån denna princip kan dotterns och moderns liv ses vara sammanflätade genom familjeband.
Dotterns liv påverkades av denna sammanflätning av sociala relationer, genom att hennes
moder var bosatt vid en annan kommun, där dottern såg att hemsituationen inte längre
fungerade. Vidare kunde dottern påverka denna sammanflätning mellan deras liv, genom att
engagera sig i beslutet om att flytta sin moder till ett äldreboende i samma kommun som dottern
själv.
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7.2.4 Arbete

Samtliga av makarna i vår studie var sammanboende med sin maka, innan flytten till
äldreboende. Två av makarna berättade att de hade ett stort ansvar kring sin roll som
anhörigvårdare. Respondenterna berättade även att de arbetade mindre för att kunna bistå sin
maka med den hjälp som hon var i behov av. Mot bakgrund av den tidigare forskningen kan
anhörigvårdare uppleva ekonomiska och psykiska påfrestningar, då deras närstående äldre med
demenssjukdom kan ha ett ökat behov av tillsyn (Collins & Swartz, 2011). En av
respondenterna gick i pension ett halvår tidigare för att kunna bistå sin maka i vardagen, medan
den andra respondenten började arbeta fyra dagar i veckan på grund av sin makas nuvarande
situation. Detta kan ses överensstämma med den tidigare forskningen, som menar att vårdgivare
som är sammanboende med sin vårdtagare, upplever högre påfrestningar och kan ses vara
tvungna till att anpassa sina arbetsscheman efter den rådande situationen (Collins & Swartz,
2011). Utifrån vår studies resultat var det två av makarna som hade det största ansvaret som
anhörigvårdare, eftersom de bland annat hade varit sammanboende med sin maka. Forskningen
visar att det vanligtvis är kvinnor som agerar anhörigvårdare gentemot sina vårdtagare (Collins
& Swartz, 2011). Dock påvisar Kramer och Lambert (1999) att det kommer ske en ökning av
manliga anhörigvårdare (Kramer & Lambert, 1999).
I enlighet med livsloppsprincipen av Riley (1998) har dessa två makar, i perioden och i
fasen för sitt agerande som anhörigvårdare, haft ett stort ansvar i denna roll. Denna fas och
period av att agera anhörigvårdare gentemot sin maka har medfört att makarna gick ned i
arbetstid i sitt fortsatta livslopp. För att förstå denna förändring kan principen om
tvåvägsdynamik tillämpas. Principen handlar om att det sker förändringar i individers liv och
att det samtidigt sker förändringar i samhällets sociala strukturer. Dessa två förändringar kan
ses som åtskilda, dock i praktiken kan dessa ses vara en uppsättning processer som är ömsesidigt
beroende av varandra (Riley, 1998; Öberg, 2013). Det kan ses ha skett en förändring i makarnas
liv, där makarna hade ett stort ansvar kring sin roll som anhörigvårdare, för att sedan ske en
förändring i samhällets sociala strukturer, innefattande deras anpassade arbetsscheman. Detta
kan hänvisas till att makarna var tvungna att arbeta mindre, för att i sin tur kunna bistå sin maka
i den hjälp hon var i behov av. Dessa två förändringar ses vara ömsesidigt beroende av varandra,
eftersom makarnas anpassade arbetsscheman medförde att de kunde ta ett större ansvar som
anhörigvårdare gentemot sin maka.
33

7.3 Anhörigrollen efter flytt
7.3.1 Förändring

Respondenterna berättade om hur deras anhörigroll hade förändrats när deras maka flyttade till
äldreboendet. Forskningen visar att det kan ske en förändring i livssituationen både för personen
med BPSD-diagnos, såsom för den anhörige. Denna förändring medför även ett ökat behov av
att personer med BPSD-diagnos får bosätta sig vid ett äldreboende (Poletti et al., 2012). När
respondenternas makor flyttade till äldreboendet beskrev de blandade känslor av ensamhet och
tomhet, medan andra beskrev känslor av lättnad. Vidare är vår studies resultat samstämmig med
den tidigare forskningen som menar att processen av att flytta sin maka till ett äldreboende, kan
för anhöriga innefatta känslor av lättnad och ensamhet (Sandberg, Lundh & Nolan, 2001;
Abbey, Schneider & Mozley, 1999). En av respondenterna beskrev att det vid intervjutillfället
kändes lättare för honom, efter hans makas flytt, samt att han måste fortsätta leva sitt liv.
Det fanns en förändring i makarnas anhörigroll efter deras närståendes flytt till äldreboende.
Likaså fanns det en förändring i livssituationen innefattande deras makors BPSD-diagnos. Detta
kan ses referera till den demografiska förändringen som kan medföra en ”gemensam
överlevnad” mellan makar (Öberg, 2013). Det som kan utläsas ur vårt resultat är att makorna
hade drabbats av beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, som i sin tur medförde
att de flyttade till äldreboendet samt att anhörigas roll förändrades. Den demografiska
förändringen kan även medföra ökad livslängd bland äldre. Detta har inneburit att flera
generationer är i livet samtidigt, där risken finns att den ena eller båda av makarna, drabbas av
funktionsnedsättningar (Öberg, 2013). Vidare kan principen om sammanflätade liv tillämpas
(Riley, 1998; Öberg, 2013). Detta då makarnas anhörigroll och partnerskap påverkades av
denna sociala relation när deras närstående flyttade till äldreboende. Makarna hade sedan
tidigare levt sammanboende med sina makor, där det sedan skedde en förändring av att deras
närstående drabbades av en BPSD-diagnos. Denna förändring medförde att makorna flyttade
till äldreboende, där anhöriga uppgav att deras anhörigroll hade påverkats och förändrats samt
uttryckte känslor av ensamhet och en viss lättnad.

7.3.2 Roller

En av döttrarna berättade om hur rollerna byttes mellan henne och hennes mor, efter hennes
mors flytt till äldreboendet. Forskningen visar att det kan ske en förändring i relationen mellan
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anhöriga och deras äldre, efter den äldres flytt till äldreboende (Whitaker, 2009). Vidare
berättade dottern att hon fick lov att kliva in och ta ett ansvar, som enligt henne kändes som en
modersroll. Respondenten menade att moderns demenssjukdom medförde till att rollerna byttes
mellan henne och modern. Detta var enligt dottern en konstig och tuff förändring, där hon blev
mamma åt sin egen mamma. Forskningen menar att förändringen med en kombination av flytt
till äldreboende och den äldres försämrade allmäntillstånd, kan medföra förändringar i såväl
relationen och i rollerna mellan anhöriga och deras äldre (Whitaker, 2009). Vidare kan
principen om sammanflätade liv även tillämpas vid detta undertema (Riley, 1998; Öberg, 2013).
Detta med hänvisning till om hur dotterns anhörigroll påverkades av moderns BPSD-diagnos.
Dotterns anhörigroll påverkades av denna sociala relation. Moderns diagnos bidrog till att
dotterns roll förändrades och att hon blev mamma åt sin egen mamma. Med ytterligare en
utgångspunkt i den ”gemensamma överlevnaden” kan familjeroller förändras (Öberg, 2013).
Även detta kan ses överensstämma kring hur dotterns anhörigroll förändrades. Den ökade
livslängden och moderns BPSD-diagnos, kan ha medfört att dotterns roll i familjen har
förändrats till en modersroll.

7.3.3 Besökare

Efter respondenternas mor eller makas flytt till äldreboende agerade anhöriga inte längre som
den primära vårdgivaren, utan blev en besökare på äldreboendet. Forskningen påtalar att vid
äldreboenden har äldre tillgång till personal dygnet runt, vilket medför att det praktiska ansvaret
förändras, då anhöriga inte längre agerar primär vårdgivare (Whitaker, 2009). Enligt Whitaker
(2009) fortsätter anhöriga att besöka sina äldre efter flytt till äldreboende och att dessa besök
kan ses som ett försök till att upprätthålla samt bevara relationen till sina äldre. Respondenterna
i vår studie besökte sin mor eller maka allt från tre gånger i månaden till två gånger i veckan.
Vid besöken brukade de gå på promenader, fika och prata om gamla minnen. Forskningen
påvisar även att anhöriga besökte sina äldre åtminstone en gång i veckan eller oftare. Vid
besöken umgicks de anhöriga med sina äldre, berättade om nyheter kring familjen och
samtalade om den nuvarande situationen (Abbey et al. 1999; Irving, 2015). Mot bakgrund av
det ovanstående kan principen om sammanflätade liv tillämpas (Riley, 1998; Öberg, 2013).
Utifrån denna princip kan respondenternas och deras mor eller makas liv ses vara sammanflätat
genom familjeband eller partnerskap. Även modellen av stöd för att ersätta anhöriga kan
tillämpas vid detta undertema (Twigg & Atkin 1994; Jegermalm, 2003). Ur denna modell kan
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respondenterna och deras närstående ses vara två enskilda individer med sina egna behov av
stöd och hjälp, efter deras mor eller makas flytt till äldreboende. Detta kan främst hänvisas till
make och maka som tidigare har varit sammanboende och där maken har agerat anhörigvårdare,
för att sedan bli åtskilda efter deras makas flytt till äldreboende.

7.4 Upplevelse av vården
7.4.1 Upplevelse

Respondenterna berättade om sina upplevelser av vården på boendet, där samtliga var nöjda
med vården för sin mor eller maka. Respondenterna beskrev att det var en bra omvårdnad,
trivsamt och fantastiskt. Forskningen menar att media har rapporterat om att äldreboenden i
Sverige har en låg standard (Sandberg, et al. 2001). Detta ses inte bekräfta vår studies resultat,
där samtliga av respondenterna var nöjda med vården och kände sig väl mottagna vid besöken.
Tillskillnad från den tidigare nämnda studien, menar Irving (2015) i sin studie att anhöriga
hade ett bra intryck av det undersökta boendet.

7.4.2 Vårdpersonal

Respondenterna uppgav att de hade märkt en omsättning av personalstyrkan vid äldreboendet.
Respondenterna berättade om hur de möttes av nya ansikten i personalen och att vårdpersonalen
var underbemannade på helgerna. Mot bakgrund av Abbey, Schneider & Mozley (1999)
forskning var bemanningen någonting som ogillades av anhöriga. De anhöriga möttes av en ny
anställd vid varje besök och ansåg att en ökning av personalstyrkan behövdes. Respondenterna
i vår studie menar att trots denna underbemanning, utförde vårdpersonalen fortfarande ett bra
arbete, där respondenterna ansåg att de fortfarande gav en bra omvårdnad till de äldre.

7.5 Delaktighet i vården
7.5.1 Delaktighet

Respondenterna ansåg att de hade ett inflytande i vården för deras mor eller maka. Enligt
forskningen ses området för anhörigas medverkan i vården av deras äldre på äldreboende vara
begränsad, där anhöriga kunde känna sig utelämnade (Whitaker, 2009; Sandberg et al., 2001).
Respondenterna ansåg att det var en bra kommunikation mellan dem och vårdpersonalen, vilket
främst hänvisades till att de hade en kontaktperson på äldreboendet. Kontaktpersonerna var
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specifikt tilldelade till varje enskild äldre bosatt vid äldreboendet. Kommunikationen mellan
respondenterna och kontaktpersonen var ömsesidig, där de både kunde kontakta och bli
kontaktade av kontaktpersonen gällande vården av deras mor eller maka. Vidare uppgav
respondenterna att de kände sig delaktiga och hade någonting att säga till om, både vad som var
bra och vad som var mindre bra, gällande vården. Enligt forskningen vill anhöriga fortsätta vara
delaktiga i vården av deras närstående äldre, vilket inte uppmuntrades av vårdpersonalen
(Whitaker, 2009; Sandberg et al., 2001). I enlighet med vår studies resultat ses detta inte
överensstämma, eftersom respondenterna kände sig delaktiga i vården och hade en ömsesidig
kommunikation med kontaktpersonen. Vidare är vår studies resultat liknande Irvings (2015)
studie där forskaren menar att anhöriga upplevde sig delaktiga i vården av sin närstående äldre
(Irving, 2015).
Med hänvisning till den första modellen av anhöriga som resurs, ses anhöriga som
vårdgivare omfatta bland annat familj och släktningar. I denna modell ligger främst fokus kring
vårdtagaren, och den anhöriga vårdgivaren kan komma i skymundan (Twigg & Atkin, 1994;
Jegermalm, 2003). Utifrån det ovanstående resultatet berättade respondenterna om
kommunikationen mellan dem och vårdpersonalen. Respondenternas mor eller maka hade en
kontaktperson där kommunikationen mellan respondenterna och kontaktpersonen var av en
ömsesidig karaktär. Kommunikation hänvisades främst till vården av deras mor eller maka.
Därmed kan anhöriga ses som en resurs av vårdpersonalen vid boendet, utifrån det sammanhang
som vår studie berör, i och med att kommunikationen främst refererades till vården av deras
mor eller maka.

7.5.2 Hänsyn

Vissa av respondenterna i vår studie uppgav hur vårdpersonalen hade tagit hänsyn till deras
önskemål och åsikter kring deras mor eller makas vård och behov. Dessa önskemål var bland
annat i form av hur och var respondenternas mödrar skulle inta sina måltider, vilket
vårdpersonalen beaktade. Den tidigare forskningen menar att vårdpersonalen vid äldreboenden
inte ser till anhörigas vetskap kring sin äldre, utan uttryckte att anhöriga inkräktade i deras
arbete (Sandberg et al., 2001). Våra resultat bekräftas inte utifrån denna studie, eftersom
anhörigas önskemål beaktades av vårdpersonalen. Vidare berättar en av makarna om sin makas
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fritidsintresse, vilket vårdpersonalen hade lagt märke till och fortsatt att upprätthålla. Abbey,
Schneider och Mozleys (1999) forskning som påvisar att anhöriga, som tidigare har agerat
anhörigvårdare, har god förståelse för vilka behov deras äldre har vid ett äldreboende. Vidare
visade denna forskning att anhöriga ansåg att vårdpersonalen tog hänsyn till äldres behov
(Abbey, Schneider & Mozleys, 1999). Denna studie ses vara samstämmig med vår studies
resultat utifrån att anhörigas vetskap kring sin närstående uppmärksammas.
Vidare kan även respondenterna ses som medarbetare enligt modellen av anhöriga som
medarbetare. Denna modell handlar om att den offentliga omsorgen har en strävan att arbeta
sida vid sida med den informella vården och anhörigvårdaren (Twigg & Atkin, 1994;
Jegermalm, 2003). Utifrån respondenternas önskemål kring sin mor eller makas behov, och då
vårdpersonalen har tagit hänsyn till dessa önskemål, kan därmed anhöriga ses som medarbetare
av vårdpersonalen. Detta med utgångspunkt i att respondenterna inte möttes av någon
motsträvan från vårdpersonalen, när de nämnde sina önskemål. Därmed kan det ses som att
respondenterna och vårdpersonalen vid boendet, ömsesidigt arbetar sida vid sida för att ge en
god vård gentemot de äldre.

7.5.3 Stöd

Vissa av respondenterna hade, under perioden när deras mor eller maka varit bosatt vid
äldreboendet, erhållit stöd. En av döttrarna berättade hur hon hade erhållit stöd från moderns
kontaktperson vid boendet. Detta genom att ringa till kontaktpersonen vid tider då hon mått
sämre. En annan av respondenterna hade gått med i en demensförening, med syfte att träffa
andra människor i liknande situation och för att utbyta erfarenheter. Enligt forskningen bör
anhöriga till äldre med demenssjukdom uppmuntras till att delta i stödgrupper och tala med
familj och vänner, för att motverka eventuella påfrestningar och ansträngningar som de kan
utsättas för (Collins & Swartz, 2011).
Utifrån livsloppsprincipen (Riley, 1998; Öberg, 2013) kan detta ses vara ett resultat
utifrån makens tidigare fas och period, av att ha agerat anhörigvårdare. Detta för att maken i
sitt fortsatta livslopp har erhållit stöd i form av att delta i en demensförening. Mot bakgrund av
detta kan modellen för anhöriga som klienter tillämpas. I denna modell ligger fokus på
vårdgivare som är hängivna i sitt arbete som vårdgivare och där stöd kan ges till dessa anhöriga
för deras hälsa och behov (Twigg & Atkin, 1994; Jegermalm, 2003). Detta kan refereras till
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dottern som beskriver om hur hon fått bekräftelse av kontaktpersonen, vid tider då hon inte har
orkat och de dagar hon har mått sämre. Kontaktpersonen har i sin tur, utifrån dotterns
beskrivning, sagt att dottern får ringa så ofta hon vill när hon befinner sig i en svacka och känner
ett behov av att ringa för att fråga hur det är med hennes mor.

7.6 Styrkor och svagheter med studien
Inom detta delavsnitt kommer vi att redogöra för de styrkor och svagheter som har framkommit
i vår studie. Vidare kommer en redogörelse för hur vi har försökt att uppnå de tidigare nämnda
bedömningskriterierna

för

att

säkerställa

kvaliteten

i

vår

studie.

Utifrån vårt metodval i studien anser vi att detta har besvarat studiens syfte och frågeställningar
samt bidragit till en djupare förståelse för anhörigas situation på äldreboenden. Med hjälp av
valet av tematisk analys kunde vi på förhand vid konstruktion av intervjuguiden, dela in denna
i två teman som berör våra frågeställningar. Vid transkriberingen av materialet kunde det sedan
utläsas flertalet teman och underteman som ses besvara vårt syfte och frågeställningar, samt
beröra teman som stod utanför studiens syfte. Dessa teman ses däremot vara av vikt för en
bredare förståelse av anhörigperspektivet innan deras närstående äldres flytt till äldreboende
samt den rådande situationen då deras äldre är bosatt vid boendet. Detta kan påvisa en styrka i
studien där intervjuguiden, med hjälp av en tematisk disposition, medförde att
frågeställningarna blev besvarade samt med hjälp av tematisk analys kunde utröna flertalet nya
teman och underteman.
Vi ser dock en svaghet med att genomföra en kvalitativ intervjustudie, eftersom vi valde
att intervjua anhöriga till äldre med BPSD-diagnos. Detta då det kan vara ett känsligt ämne att
samtala om. Vid utformandet av intervjuguiden valde vi därför att inte inrikta oss för mycket
på den tidigare hemsituationen och när den äldres symtom började uppvisa sig. Ämnet framkom
sporadiskt under intervjutillfällena, dock valde vi att inte ställa följdfrågor kring detta på grund
av etiskt problematiska aspekter.
För att bedöma kvaliteten i studien kommer vi att utgå ifrån kriterierna av tillförlitlighet
och äkthet. Tillförlitlighet, som nämnts i delavsnittet bedömning av kvalitet, består av fyra
delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera
(Bryman, 2013).
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För att uppnå trovärdighet genomförde vi intervjuerna tillsammans, dock var en av oss
ledande intervjuperson, medan den andra antecknade och ställde följdfrågor till det som ansågs
vara relevant. Detta med syfte att intervjuerna skulle ske på ett likartat sätt, då det finns en risk
att respondenternas utsagor kan ändras beroende på vem som intervjuar (Kvale & Brinkmann,
2014). Som vi tidigare nämnt var tidsramen för examensarbetet begränsad, vilket medförde att
tid inte fanns till att redovisa resultaten för respondenterna. Anledningen till detta var för att
respondenterna bodde i olika kommuner och eftersom mycket tid i sådana fall hade ägnats till
att sammanställa och bearbeta materialet utifrån eventuella synpunkter. För att uppnå detta
delkriterium valde vi istället att, under intervjuns gång, återkoppla vad respondenterna sade
genom att ställa bekräftande frågor som exempelvis: ”Som du tidigare sa…”, ”Om vi har
uppfattat dig rätt så sa du…” och ”Du nämnde tidigare att…”.
För att framkalla överförbarhet har vi i inledningen försökt ge en detaljerad beskrivning
av respondenternas kontext, utefter hur det är att vara anhörig till äldre med beteendemässiga
och psykiska symtom bosatta vid ett äldreboende. Trots detta ses respondenternas utsagor som
unika utefter deras egen kontext och situation. Med detta sagt kan det vara svårt att framkalla
överförbarhet i vår kvalitativa intervjustudie, där var och en av respondenterna talar utifrån sina
egna erfarenheter och känslor.
Delkriteriet pålitlighet har vi försökt uppnå genom att redogöra för forskningsprocessens
alla faser. Detta ses enligt oss genomsyra författandet av hela examensarbetet och genom att
vår handledare under examensarbetes gång, granskat vårt arbete. Utifrån delkriteriet, en
möjlighet att styrka och konfirmera, kan objektiviteten i studien ifrågasättas mot bakgrund av
att enhetschefen var känd sedan tidigare. Dock har detta inte påverkat vår utformning av
intervjuguiden, då dessa frågor kan få såväl positiva som negativa svar. Vi är medvetna om att
samhällelig forskning inte kan åstadkomma en fullständig objektivitet, dock hade vi på förhand
ingen personlig relation till, eller bakgrundsinformation om, respondenterna som deltog i
studien.
När det kommer till studiens äkthet, valde vi att fokusera på rättvis bild och ontologisk
autenticitet. För att studien skulle ge en rättvis bild av respondenternas utsagor har vi genomfört
samtliga intervjuer på likvärdigt sätt, där en av oss var den ledande intervjupersonen och där vi
under intervjuns gång ställde bekräftande frågor. Vidare vid transkriberingen, har vi tagit
hänsyn till Kvale & Brinkmanns (2014) beskrivning av forskarens tolkningsmonopol (Kvale &
Brinkmann, 2014). Vid korrigeringar av respondenternas citat har vi utfört detta i enlighet med
Bryman (2013). Detta för att säkerställa att den skrivna texten återger, i högsta möjliga mån,
40

det respondenterna har sagt. Det som har korrigerats vid citat är när det har skett upprepningar
och när respondenterna omedvetet sagt, exempelvis ”va” och ”liksom”.
Med syfte att uppnå ontologisk autenticitet hade vi i intervjuguiden en avslutande fråga
kring: Är det någonting mer som du vill tillägga? Det märktes vid intervjutillfällena att
respondenterna ville prata om sin situation, där flertalet uttryckte uppskattning för att få ”prata
av sig lite”.

7.7 Slutdiskussion
Studiens resultat visar tydligt på att det fanns en förändring i anhörigrollen vid den närstående
äldres flytt från egen bostad till äldreboende, för anhöriga till äldre med BPSD-diagnos.
Flertalet respondenter bekräftade hur deras anhörigroll hade förändrats, där dessa tidigare hade
agerat anhörigvårdare i hemmet, för att i nuläget vara en besökare på äldreboendet.
Respondenterna uttryckte blandade känslor utefter den förändrade situationen och
anhörigrollen. Vidare hade samtliga av de deltagande respondenterna en bra och positiv
upplevelse av vården på boendet. Respondenterna uttryckte att de kände sig delaktiga och
involverade i vården av sin mor eller maka, där deras önskemål och åsikter beaktades av
vårdpersonalen.
Med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter kan dessa ses som relevanta
analysverktyg. Dessa analysverktyg kan ha bidragit till att få en djupare förståelse för
anhörigperspektivet på äldre med BPSD-diagnos och anhörigas situation på äldreboende. Det
resultat som har framkommit i vår studie ses vara samstämmig med majoriteten av resultatet ur
den tidigare forskningen, främst gällande resultatet kring den förändrade anhörigrollen och
upplevelsen av vården på boendet. Vad gäller anhörigas delaktighet kring vården av sin äldre,
ses våra resultat inte vara samstämmigt med vissa resultat, som har illustrerats i avsnittet för
tidigare forskning. Ur den tidigare forskningen som vi har tagit del av, ses anhörigas delaktighet
på äldreboenden vara begränsad och otillräcklig.
Vår studie innefattar en undersökning av endast ett boende, där utsagorna i det stora hela
var av positiv karaktär utifrån respondenternas egna erfarenheter och känslor. För fortsatt
forskning kan det vara av vikt att genomföra en jämförande studie mellan olika boenden,
eftersom anhörigas utsagor kan vara unika utifrån deras egen kontext. Detta för att undersöka
anhörigas eventuellt förändrade anhörigroll samt deras delaktighet i och upplevelse av vården
av sin äldre.
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Vidare

är

vår

förhoppning

med

studiens

relevans

för

socialt

arbete

att

biståndshandläggaren i kombination med den demografiska utvecklingen, ska fortsätta
uppmärksamma anhörigas röst och vetskap kring sin närstående äldres situation samt behov.
Detta mot bakgrund av respondenternas utsagor, där respondenterna uttrycker sitt engagemang
angående sin mor eller makas vård och flytt till äldreboende. Med detta sagt, är det av fortsatt
vikt att väga in anhörigas röst i arbetet som biståndshandläggare för att bidra till lämpliga val
av kommunala insatser utefter äldres situation och behov. Vidare mot bakgrund av
socialtjänstlagen (SFS 2001:453), den tidigare forskningen och vår studies resultat, kan det även
ses som att anhörigas situation och behov är av fortsatt vikt att beaktas av biståndshandläggaren.
I en vidare bemärkelse är det av vikt för området för socialt arbete, att se till anhörigas
förändrade situation när deras närstående äldre flyttar till ett äldreboende.

42

Referenser
Abbey, A., Schneider, J., & Mozley, C. (1999). Visitors' views on residental homes. The British
Journal of Social Work, 29(4), 567-579.
Abramsson, M., & Hagberg, J-E. (2012). Omsorgens skugga: äldres strategier i boendet. I Eva
Jeppsson-Grassman & Anna Whitaker (Red.), Åldrande och omsorgens gestaltningar: Mot
nya perspektiv (s. 125-144). Lund: Studentlitteratur.
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Wolmesjö, M. (2014). Introduktion. I Maria Wolmesjö & Annika Staaf (Red.), Rätt till bistånd
i äldreomsorg: Etik, juridik, praktik och profession (s. 13-28). Malmö: Gleerups.
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Bilagor
Bilaga 1

Intervjuguide
Bakgrund
1. Hur gammal är du?
2. Vem är du i relation till din äldre?
3. Hur länge har din äldre bott på detta boende?
4. Hur såg boendesituationen ut innan din äldre flyttade hit?

Anhörigrollen
5. Har din äldre varit i behov av din hjälp innan flytt till äldreboendet?
6. Vem kom med förslaget om flytt till äldreboende?
7. Vad var skälet till din äldres flytt till detta boende?
8. Upplever du att din roll som anhörig kan ha förändrats då din äldre flyttat till detta
boende?
9. Hur ofta besöker du din äldre?
10. Vad brukar ni göra vid besöken?

Delaktighet i och upplevelse av vården
11. Hur upplever du vården på boendet?
12. Vad anser du att din äldre är i behov av på boendet?
13. Anser du att boendet tar hänsyn till dessa behov?
14. Hur ser du på kommunikation och bemötande mellan dig och vårdpersonalen?
15. Känner du att du blir involverad eller har någonting att säga till om angående vården
för din äldre?
16. Vilka för- och nackdelar har din äldres flytt till äldreboende inneburit för dig?

Finns det något mer som du skulle vilja tillägga?
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Bilaga 2
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor
Projekttitel: Anhörigperspektivet på äldre med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens
Student/studenter: Cassandra Lundblad & Malin Gustafsson
Handledare: Magnus Jegermalm
Ja
Tveksamt
Nej
x
1

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s.
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och
elever)?

2

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer
inte att få full information om undersökningen och/eller
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?

3

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på
forskningspersonerna?

x

x

x
4

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt
eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)?

5

Används biologiskt material som kan härledas till en
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)?

6

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett
register)?

x

x

Med känsliga personuppgifter avses, enligt
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller
filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening
x
7

Avser du att behandla personuppgifter som avser
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål,
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå
i en struktur (till exempel ett register)?

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23
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