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SAMMANFATTNING 

 

Demens är ett samlingsnamn för olika sjukdomar eller tillstånd som drabbar hjärnan. Demens 

omfattar olika störningar i kognitiva, beteendemässiga, neurologiska eller emotionella 

funktioner hos den drabbade. Det är inte endast personen med demenssjukdom som blir 

lidande, utan närstående blir också påverkade av sjukdomen. En del närstående är 

anhörigvårdare i hemmet innan en flytt till äldreboende blir aktuell. Sedan fortsätter många 

närstående vara involverade i vården efter personen med demenssjukdom har flyttat till 

äldreboende. Beslutet om flytten till äldreboende, inflyttningsperioden och när den 

demenssjuke bor på äldreboende kan vara svår för närstående. Studier har visat att många 

närstående känner sig som utbölingar, hjälplösa och att de har lite påverkan. En del andra 

närstående kan uppleva skuldkänslor, stress, depressiva symtom och ångest. Vikten av stöd 

till närstående betonas i Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom och 

utifrån palliativ vårdfilosofi. Begreppet stöd är svårdefinierat och varierar utifrån vilket 

perspektiv som anammas. Vidare förefaller riktlinjerna mestadels rekommendera olika 

stödåtgärder som handlar om när personen med demenssjukdom bor kvar i hemmet, och inte 

på äldreboende. Det lämnar funderingar kring hur stöd fungerar och hur stöd kan realiseras i 

vardagen på äldreboenden. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur närstående till äldre med demenssjukdom 

upplevde stöd på äldreboenden. 

 

Kvalitativ design tillämpades. Data samlades in under maj, juni, oktober och november år 

2012. Elva närstående till äldre med demenssjukdom som bodde på olika äldreboenden 

intervjuades med hjälp av en intervjuguide. Frågorna var både strukturerade och 

semistrukturerade. Två intervjuer exkluderades på grund av deras brist att tala om stöd. Data 

analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

 

Resultatet visade ett övergripande tema utifrån kategorier och underkategorier. Det 

övergripande temat var att upplevelsen av stöd berodde på hur kommunikation, relationer och 

organisationer fungerade. Upplevelsen av stöd eller brist av stöd handlade om dessa 

komponenter på olika sätt. Kategorierna var bemötande, kommunikation, att anförtro sig och 

organisation. Två kategorier hade underkategorier. Kategorin bemötande omfattades av 

underkategorierna positivt bemötande och bristfälligt bemötande. Kategorin kommunikation 

bestod av underkategorierna att ha en fungerande kommunikation och bristfällig 

kommunikation.   

 

Behovet och upplevelser av stöd på äldreboenden varierade mellan närstående. Upplevelser 

av stöd var beroende av hur kommunikation, relationer och organisationer fungerade. Fanns 

det brister i dessa delar så brast även stödet. En stödperson eller kurator knuten till 

äldreboende, personalutbildning och fler regelbundna närståendeträffar anordnade av boendet 

var välkomnade inslag för att ge stöd till närstående. Kanske behövs speciella stödformer på 

äldreboende utvecklas då behovet till viss del har förändrat sig från det då personen med 

demenssjukdom bodde i hemmet. Viktigt är skapandet av en relation för att kunna vara 

stödjande. Att tala och lyssna på varandra. Lära känna närstående och vara uppmärksamma på 

signaler samt behov som finns. Att se och bekräfta närstående.  

 

 

 

Nyckelord: närstående, demens, stöd, äldreboende, kommunikation 



ABSTRACT 

 

Dementia is a generic term for different diseases or condition that affects the brain. Dementia 

includes different disturbances of cognitive, behavior, neurology or emotional functions in the 

person who have dementia. It is not only the person with dementia who suffers, relatives are 

also affected by the disease. Some relatives act as caregivers at home before a move to a 

nursing home becomes necessary. Afterwards many relatives continue to be involved in the 

care when the person with dementia has moved to a nursing home. The decision making on 

moving to nursing home, the first period and when the person with dementia is living at 

nursing home can be difficult. Studies have shown that many relatives have felt like outsiders, 

helpless and that they had little influence. Some other relatives have felt guilt, stress, 

depression symptom or anxiety. The importance of supporting relatives are emphasizes in the 

Swedish National guidelines for care and nursing for dementia and in the palliative 

philosophy. The concept of support is not clearly defined and varies through different 

perspectives. Further, these guidelines seem mostly recommended for different kind of 

support when the person with dementia is living in home, not in nursing home. That leaves 

questions on how support is functioning and how support can but in practice in the daily lives 

in nursing home.      

 

The aim of this study was to investigate how relatives to elderly with dementia experienced 

support in nursing homes. 

 

Quality design was applied. Data was collected under May, June, October and November in 

2012. Eleven relatives of elderly with dementia who lived in different nursing homes were 

interviewed by using an interview guide. The questions were structured and semi structured. 

Two interviews were excluded due to the lack of talk about support. Data was analyzed using 

content analyze with inductive approach.   

 

The study resulted in one theme derived from categories and subcategories. The overall theme 

was that the experiences of support were depending on how communication, relationships and 

organizations worked. The experiences of support or lack of support comprised these 

components in one way or another. The categories were treatment, communication, entrust 

oneself and organization. Two categories had subcategories. The category treatment contained 

positively treatment and defective treatment. The category communication includes having a 

working communication and defective communication. 

 

Need and meaning of support varied between relatives. Experiences of support were 

depending on how communication, relationship and organization worked. If these 

components were deficient, the support failed.  A supportive person or healthcare counseller 

who is connected with the nursing home, education and more meetings with other relatives on 

regular basis organized by nursing home are supportive elements to relatives. Maybe there is a 

need to develop special form of support, when some needs have changed since the person 

with dementia lived at home. It is important to create a relationship, to be supportive. Speak 

and listen to each other. Get to know relatives and to be attentive on signals and needs that 

exist. See and confirm relatives. 

 

 

 

 

Key words: relative, dementia, support, nursing home, communication 
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INLEDNING 

 

Närstående till äldre människor med demenssjukdom påverkas också i stor utsträckning när 

en familjemedlem eller annan betydelsefull person drabbas av demenssjukdom. De närstående 

kan vara makar, partner, vänner (Nationella rådet för palliativ vård [NRPV], 2010) eller annan 

person som den enskilda personen har nära relation till (Socialstyrelsen, u.å). Tillvaron och 

relationen sinsemellan förändras på grund av demenssjukdomen. Många närstående är 

involverade i vården av den demenssjuke. En del av dem vårdar den demenssjuke i hemmet 

under flera år innan den demenssjuke flyttar till ett äldreboende. Efter flytten till äldreboende 

fortsätter många närstående i hög grad vara involverade i vården och besöker ofta den äldre 

med demenssjukdom som bor på äldreboende.  

 

Socialstyrelsen utkom år 2010 med riktlinjer som bland annat tog upp vikten av stöd och hur 

detta kan ges till närstående, inte bara då personen med demenssjukdom vårdas i hemmet utan 

även när personen med demenssjukdom bor på äldreboende (Socialstyrelsen, 2010). Stöd 

återspeglas även i sjuksköterkans kompetensbeskrivning.  Det står att sjuksköterskan ska ge 

stöd och vägledning till äldre och/eller närstående (Socialstyrelsen, 2005). Dock förefaller 

riktlinjerna mestadels rekommendera olika stödåtgärder som handlar om när personen med 

demenssjukdom bor kvar i hemmet, och inte på äldreboende. Det lämnar funderingar kring 

hur stöd fungerar och hur stöd kan realiseras i vardagen på äldreboenden. Det kan också 

finnas svårigheter för sjuksköterskan att ge stöd till närstående då ett fåtal sjuksköterskor 

tjänstgör på äldreboenden i förhållande till ett betydligt större antal närstående. På 

äldreboenden möter närstående oftast omvårdnadspersonal (undersköterskor och 

vårdbiträden) men omvårdnadsansvaret har sjuksköterskan. Det finns även andra 

yrkeskategorier såsom sjukgymnast, läkare, arbetsterapeut och annan personal på 

äldreboenden. All personal kan ha en stödjande funktion. Vidare kan begreppet stöd ha olika 

definitioner. För att kunna stödja närstående i det dagliga arbetet och utveckla omvårdnaden 

behövs kunskap om hur närstående upplever stöd på äldreboenden. Det är av vikt att låta 

närstående komma till tals om vad som är stödjande handlingar för dem och hur de upplever 

stöd på äldreboende.  

 

 

BAKGRUND 

 

Demens  

 

Demens är ett samlingsnamn för olika sjukdomar eller tillstånd som drabbar hjärnan. Demens 

omfattar olika störningar i kognitiva, beteendemässiga, neurologiska (sensorimotoriska) eller 

emotionella funktioner hos den drabbade (Karlsson & Eriksson, 2011-2012). Det primära 

villkoret för demensdiagnos är nedsatt minne- och tankeförmåga, jämfört med tidigare 

kognitiv funktionsnivå (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2008). Enligt 

DSM-IV innebär demensdiagnos nedsatt minne och minst ett av följande symtom: 

”desorientering, språkstörning, praktiska svårigheter, bristande exekutiv förmåga, förändring 

av personlighetsdrag resulterande i omdömeslöshet, affektlabilitet, känslomässig avflackning, 

aggressivitet och insiktslöshet ” (Karlsson & Eriksson, 2011-2012, s. 1079). Symtomen ska ha 

funnits under minst sex månader och inte kunna förklaras av andra orsaker samt påverka 

arbetet och/eller sociala liv. Prestationsnivån är sänkt (Karlsson & Eriksson, 2011-2012).  

 

Demens kan delas in i olika stadier; lätt demens, måttlig demens och svår demens. En individ 

med lätt demens klarar sig för det mesta självständigt i vardagen. Hjälp kan behövas i svårare 
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situationer. Individen anpassar sig till de försämrade funktionerna men självkänslan och 

identiteten påverkas. Det finns ett behov av stöd och information till både den sjuke och 

närstående. Måttlig demens leder till att den drabbade personen behöver stöd och hjälp i 

vardagen för att klara sig. Oftast klarar han/hon bo i eget boende. Utan hjälp uppstår 

inaktivitet eftersom den sjuke har bristande förmåga att initiera och genomföra aktiviteter. Vid 

svår demens bor personen med demenssjukdom oftast på en institution. Omvårdnadsbehovet 

och vården är omfattande. Det är svårt att förstå och tolka omgivningen. Beteendesymtom kan 

förekomma (Karlsson & Eriksson, 2011-2012). 

 

Beteendemässiga och psykologiska symtom vid demens, BPSD, drabbar ca 90 procent av de 

som har demenssjukdom någon gång under sjukdomsförloppet. Beteendemässiga symtom kan 

vara aggressivitet, skrik, plockande, vandrande eller störd dygnsrytm. Psykiska symtom kan 

vara vanföreställningar, hallucinationer, ångest eller depression. De olika symtomen orsakar 

stort lidande för den drabbade. Det är också svårt för närstående och vårdpersonal att möta 

personen med demenssjukdom som har beteendemässiga och/eller psykiska symtom 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

 

Förekomst av demenssjukdomar 

 

Demenssjukdomar är vanligast i de högre åldrarna. I Sverige var antalet äldre med olika 

demenssjukdomar 150 000 personer år 2010 (Karlsson & Eriksson, 2011-2012).  

 

Olika sjukdomar eller skador kan orsaka demenssjukdom. Det finns också olika former av 

demenssjukdomar. Den vanligaste orsaken till demenssjukdom är Alzheimers sjukdom. 

Alzheimers sjukdom står för ca 60 procent av demenssjukdomarna (Karlsson & Eriksson, 

2011-2012). Enligt Skog (2009) är förekomsten av Alzheimer ca 70 procent av alla 

demenssjukdomar. Därefter kommer vaskulär demens, ca 20 procent, och en rad andra 

sjukdomstillstånd, ca 10 procent (Skog, 2009). Dessa kan exempelvis vara Creutzfeldt-Jakobs 

sjukdom, demens efter skallskada, demens efter långvarig alkoholöverkonsumtion eller 

demens vid hiv (Karlsson & Eriksson, 2011-2012). 

 

Eftersom det finns flera orsaker till en demenssjukdom kan det vara svårt att precisera formen 

av demenssjukdomen, till exempel beräknas omkring 50 procent av de med Alzheimers 

sjukdom endast ha Alzheimers sjukdom som orsak medan resterande bedöms ha även andra 

sjukdomsinslag. Det kan hos den demenssjuke finnas så kallad blandad demens. Då kan det 

finnas både degenerativa och vaskulära orsaker till demenssjukdom. Dessa beräknas utgöra ca 

55 procent (Skog, 2009).  

 

 

Olika demenssjukdomar 

 

Indelning av demenssjukdomar 

Demenssjukdomar kan delas in i två huvudgrupper; primära demenssjukdomar och sekundära 

demenssjukdomar. De primära demenssjukdomarna orsakas av neurodegenerativa sjukdomar. 

Det sker en fortlöpande nedbrytningsprocess i hjärnan av främst hjärnceller som förtvinar. 

Primära demenssjukdomar är exempelvis Alzheimers sjukdom, Lewy Body-demens och 

Frontallobsdemens. De sekundära demenssjukdomarna orsakas av exempelvis hjärnblödning, 

blodpropp, alkohol, drogmissbruk och sköldkörtelsjukdom. Demenssjukdom kan utvecklas 

sekundärt till dessa tillstånd (Skog, 2009). En annan indelning av demenssjukdomar är 
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primärdegenerativa, vaskulära och sekundära demenssjukdomar. Skillnaden är att vaskulära 

demenssjukdomar bildar en egen grupp. Vaskulära demenssjukdomar orsakas av 

kärlförändringar i hjärnan, embolier från hjärtat eller blödning i hjärnan vilket i sin tur 

påverkar blodtillförseln till hjärnan (Eriksdotter Jönhagen, 2011). 

 

Alzheimers sjukdom 

Vid Alzheimers sjukdom kan symtomen initialt vara otydliga och komma smygande. 

Huvudsymtomet är minnesstörning. Andra symtom är störd uppmärksamhet och 

koncentrationssvårigheter. Den drabbade kan också ha svårt att finna rätt ord när han/hon ska 

kommunicera, ha svårt att orientera, ha störd tidsuppfattning och störd förmåga att tänka 

abstrakt. I början av förloppet kan olika strategier kompensera den sviktande förmågan 

(Karlsson & Eriksson, 2011-2012). 

 

Ju längre framskriden sjukdom desto tydligare framträder symptomen dysfasi, dyspraxi samt 

visuospatiala svårigheter. Den drabbade behöver hjälp för att klara sitt dagliga liv. Självinsikt 

i sin egen oförmåga sviktar även om det finns en insikt om sjukdomen. Den drabbades 

personlighet är ganska välbevarad. Nästan hälften av alla med Alzheimers sjukdom drabbas 

även av depressiva symtom och 35 procent kan ha psykotiska symtom. Andra vanliga symtom 

som finns vid sjukdomens slutfas är beteendemässiga och psykiska symtom (Karlsson & 

Eriksson, 2011-2012). 

 

Lewy body- demens 

Lewy body-demens är en annan primär demenssjukdom. I den kliniska bilden finns det många 

gemensamma drag med Parkinsons och Alzheimers sjukdom. Det går inte alltid att skilja 

Lewy body-demens från Alzheimers sjukdom. Vid Lewy body-demens inträffar 

Parkinsonsymtom och demenssymtom vid samma tidperiod till skillnad från Parkinsons 

sjukdom med demens. Då uppstår Parkinsonssymtom minst ett år innan demenssymtomen 

(Karlsson & Eriksson, 2011-2012). Vanliga symtom är syn- och hörselhallucinationer, 

depression, parkinsonliknande symtom (Skog, 2009). Symtomintensiteten kan växla vilket till 

viss del kan bero på konfusionsattacker (Karlsson & Eriksson, 2011-2012).  

 

Frontallobsdemens 

Frontallobsdemens inträffar ofta före själva åldrandet. Det är en heterogen grupp av 

sjukdomar. Symtomen kommer huvudsakligen från frontalloberna (Karlsson & Eriksson, 

2011-2012) men det kan också finnas förändringar i temporalloberna (Skog, 2009). 

Symtomen är till exempel personlighetsförändringar, nedsatt omdöme, emotionellt avtrubbad 

samt nedsatt planeringsförmåga (Karlsson & Eriksson, 2011-2012). Senare i förloppet kan 

minnessvårigheter uppstå. Vid primär frontallobsdemens utvecklas symtomen gradvis och 

smygande. Orsaken är okänd (Skog, 2009). 

 

Vaskulär demens 

Vaskulär demens utgörs av olika typer av demens. Cerebrovaskulära sjukdomar har stor 

relevans för demensutveckling och kognitiva störningar. De tidiga symtomen är nedsatt 

initiativförmåga, minskad förmåga att planera och slutföra saker samt nedsatt 

simultankapacitet. Vanligtvis finns också gångsvårigheter och psykomotorisk förlångsamning. 

Vid försämring av demenssjukdomen uppstår även minnesstörningar och andra kognitiva 

störningar. Beroende på var den vaskulära skadan finns så varierar symtomen hos den 

drabbade demenssjuka individen (Karlsson & Eriksson, 2011-2012). Symtomen kommer inte 

smygande som vid Alzheimers sjukdom utan framträder relativt plötsligt (Skog, 2009). 
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Begreppsdefinition 

 

Centrala begrepp för denna studie behöver tydliggöras för att öka förståelsen. Dessa begrepp 

är närstående, anhörig, anhörigvårdare, äldreboende och särskilt boende. 

 

Närstående, anhörig och anhörigvårdare 

Närstående kan vara familj, partner eller vänner. Det är patienten som definierar sina 

närstående (NRPV, 2010). I Socialstyrelsens termbank definieras närstående som ”person 

som den enskilde anser sig ha en nära relation till”(Socialstyrelsen, u.å). Ett annat begrepp 

som är närliggande och ofta används synonymt är anhörig (Jansson & Grafström, 2011). 

Anhörig definieras som ”person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna” 

(Socialstyrelsen, u.å). Närstående har en vidare innebörd (Jansson & Grafström, 2011). 

Anhörigvårdare är en ”person som vårdar närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har 

funktionsnedsättning” (Socialstyrelsen, u.å). 

 

Äldreboende och särskilt boende 

Äldreboende är en form av beteckning för de olika boenden som finns för äldre med 

demenssjukdom. Andra beteckningar kan exempelvis vara sjukhem, omsorgsboende och 

demensboende. Ett gemensamt namn för alla beteckningar är särskilt boende. Det finns inte 

en entydig och likadan term som kan ange formen av särskilt boende. Gemensamt för 

samtliga boenden är också att vård och omsorg ges dygnet runt. För att få flytta in krävs en 

individuell bedömning av behovet vilket ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (Socialstyrelsen, 2010). 

 

 

Närstående och deras behov av stöd 

 

Demenssjukdom förändrar tillvaron och den närståendes roll   

Ofta märker närstående att något är fel innan den demenssjuke gör det. Demenssjukdom leder 

till förändringar hos både den drabbade och den närstående. Den demenssjuke kämpar för att 

behålla identiteten, sitt forna jag, vilket stöds av närstående. Samtidigt anpassar de sig till 

sjukdomen. I en del fall avslöjas inte diagnosen för vänner och familj vilket kan leda till social 

isolering. Makar till demenssjuka får anpassa sig till en relation som inte längre är jämlik. 

Kommunikationen sinsemellan påverkas också (Bunn et al., 2012).     

 

Många närstående till äldre person med demenssjukdom vårdar den sjuke i hemmet under 

flera år (Gaugler, Mittelman, Hepburn & Newcomer, 2010; Moyle, Edwards & Clinton, 

2002). Att vårda en demenssjuk påverkar anhörigvårdarens livsstil (Ferrara et al., 2008). En 

stor andel äldre med demenssjukdom behöver konstant övervakning. Graden av hjälpbehov 

hos den enskilda kan variera. En del behöver hjälp med exempelvis matning, påklädning 

medan andra behöver hjälp med allt. Anhörigvårdaren får lite tid för sig själva. Deras sociala 

liv och familjerelationer påverkas. Likaså deras känslor och hälsa (Ferrara et al., 2008).  

 

En del närstående som påverkas av den demenssjukes begränsade kognitiva förmåga 

beskriver upplevelsen som ”devastating”, ”difficult to watch the decline”, ”depressing to 

remember them as they were”, ”it tore you apart”, ”you reminisce and are desperate for them 

to be normal and to do normal things” (Moyle et al., 2002, s.28). De blir påminda om hur 

familjemedlemmen har varit en gång i tiden och hur förändringarna har lett till 

anhörigvårdarrollen. Det är också en vänskap och möjligheter som har gått förlorade (Moyle 

et al., 2002). 
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Rollen som anhörigvårdare kan fortsätta på äldreboende 

I Sverige kan make/maka tillbringa tjugo timmar per vecka på besök hos sin partner med 

demenssjukdom som bor på äldreboende eller annan form av särskilt boende. Döttrar kan 

ägna tio timmar per vecka och söner kan avsätta fem timmar per vecka på besök 

(Demensförbundet, 2003). Det finns studier som visar att många närstående fortsätter ge vård 

och omsorg till den demenssjuke efter flytten till äldreboende. De hjälper exempelvis till med 

matning, personlig omvårdnad och ger emotionellt stöd till de äldre (Schulz et al., 2004; 

Givens, Lopez, Mazor & Mitchell, 2012). Givens m.fl. (2012) har visat att kvaliteten på de 

äldre demenssjukas personliga vård, som exempelvis hygienen, klädsel och emotionell 

respons, påverkar närstående och kan vara en stressfaktor. Bristande vård resulterar i att 

närstående ger vård såsom matning och duschning. Det leder också till att närstående är 

vaksamma över vården som ges. En närstående uttrycker sitt behov av att kontrollera 

huruvida personalen gör sitt jobb under sina besök på äldreboendet (Givens et al., 2012).        

  

Nya utmaningar, relationer och påfrestningar    

När det inte längre går för den demenssjuke att bo i hemmet på grund av ett för stort 

vårdbehov, så blir en flytt till ett äldreboende aktuellt. Närstående kan uppleva att det är ett 

svårt beslut att placera sin familjemedlem på äldreboende (Ryan & Scullion, 2000; Lundh, 

Sandberg & Nolan, 2000). Oavsett omständigheterna kring beslutsfattandet så upplever ofta 

makarna att de sviker eller förråder sin partner vilket i sin tur leder till utmattning (Lundh et 

al., 2000). Andra känslor som förknippas med att ha placerat sin familjemedlem på ett 

äldreboende är skuldkänslor (Ryan & Scullion, 2000; Givens et al., 2012; Moyle et al., 2002), 

hjälplöshet, ensamhet, ånger, förlust (Ryan & Scullion, 2000) samt känslor av att överge sin 

familjemedlem och stress (Givens et al., 2012). Det har påvisats att även andra stressorer kan 

finnas vid inflyttningen som till exempel att delta i avancerad vårdplanering utan tillräckligt 

med information om demenssjukdomens förlopp (Givens et al., 2012). 

 

Enligt en studie av Lundh m.fl. (2000) känner många makar sig som utbölingar och hjälplösa 

på äldreboenden. De upplever att vårdpersonalen inte lyssnar på dem och att de har liten 

möjlighet att påverka vården av deras make. De är också bekymrade över vården som ges. De 

känner att deras önskemål och kunskaper inte tas i beaktande. En maka, som tidigare har 

vårdat maken under flera år och har kunskaper om sjukdomen, möts av likgiltighet och 

avvisning när hon försöker påverka hans vård (Lundh et al., 2000). Att vilja ge information 

om den boende kan bero på att närstående vill förmedla att det finns alternativ till att utföra 

omvårdnaden. Trots att närstående är bekymrade över vården så väljer de att inte informera 

om alternativa sätt eftersom de är rädda för en eventuell konflikt (Moyle et al., 2002). 

 

Många närstående anser att det är positivt att se sin familjemedlem i en trygg, säker och 

kärleksfull miljö (Moyle et al., 2002). Dock skapar en flytt inte en definitiv lättnad eller 

avsaknad av stress. Med flytten uppstår andra bekymmer. Närståendes roll förändras. Det är 

svårt att omdefiniera rollen. Närstående anser att den nya situationen är lika svår, om inte 

svårare än när den äldre levde med dem hemma. Det är svårt att lämna ifrån sig rollen som 

anhörigvårdare (Moyle et al., 2002). Närstående har behov av stöd och distraktion för att 

hantera sina skuldkänslor, vånda, sorg och sin nya roll vilket de upplever att de inte har fått av 

vårdpersonal. De känner sig också ensamma och vilsna över hur de ska hantera relationen 

med den demenssjuke och relationen med vårdpersonalen. Däremot får närstående hjälp av 

varandra genom att de delar erfarenheter av att vara närstående till äldre med demenssjukdom. 

Det framkommer dock inte i vilken utsträckning eller hur detta skedde (Moyle et al., 2002). 

Det kan också vara svårt för en del närstående att vara ställföreträdare och fatta medicinska 
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beslut åt den demenssjuke. Ansvaret kan vara tungt att bära vilket har påvisats av Givens m.fl. 

(2012).  

 

Psykiska besvär och risk för psykisk ohälsa 

Övergången till vården på institution från vård i hemmet är särskilt jobbigt för makar som ofta 

hälsar på och deltar i den fysiska vården (Schulz et al., 2004). Dessa makar rapporterar högre 

grad av depressiva symtom samt ångest, både före och efter att den äldre maken/makan med 

demenssjukdom flyttat till institution, jämfört med andra anhörigvårdare som exempelvis barn 

till den äldre med demenssjukdom. Nära hälften av anhörigvårdarna riskerar att få klinisk 

depression efter att deras familjemedlem flyttat till institution (Schulz et al., 2004). Det finns 

också stödjande bevis för att närstående som vårdar sin äldre familjemedlem i hemmet 

upplevde sorg innan den äldres bortgång (Lindgren, Connelly & Gaspar, 1999).  

 

Över tusen anhörigvårdare har deltagit i en studie av Gaugler m.fl. (2010) vars fokus vilar på 

att undersöka huruvida bördan och depressiva symtom förändras hos anhörigvårdarna efter att 

den äldre med demenssjukdom har flyttat till institution. Resultatet visar en signifikant 

skillnad av de anhörigas upplevelse av börda. Bördan är mindre sex månader efter att den 

äldre har flyttat till institution jämfört med tiden innan institution. De depressiva symtomen 

har också minskat men skillnaden är inte lika uttalad. Dock är de depressiva symtom färre sex 

månader efter att den äldre flyttat jämfört med perioden innan institution. Liknande fynd finns 

också vid uppföljningen som har genomförts ett år senare. Flera variabler är relaterade till 

ihållande börda såsom var institutionen låg, den anhörigas etnicitet, om den anhöriga hade 

arbete, längden av vårdandet innan flytten till institution, tiden som lagts på vårdandet, fler 

obemötta behov och mer frekventa beteendeproblem hos den demenssjuke. Det finns mer 

ihållande börda hos kvinnor jämfört med män. Fruar har åtta gånger mer sannolikhet att 

uppleva börda sex månader efter att deras make har flyttat till institution och ännu större 

sannolikhet efter tolv månader jämfört med makar vars hustru har flyttat till institution. 

Döttrar kan också uppleva mer ihållande börda än andra anhörigvårdare. Ihållande depressiva 

symtom förekommer mer hos makar än hos andra anhörigvårdare, både efter sex månader och 

efter tolv månader efter att den äldre har flyttat till institution (Gaugler et al., 2010). En studie 

av Gaugler, Roth, Haley och Mittelman (2008) har funnit att rådgivning och stöd reducerar 

bördan och depressiva symptom för närstående när deras anhörig har flyttat in på äldreboende 

och efter flytten. Själva flytten till äldreboende reducerar också bördan och depressiva 

symtom, både i interventionsgruppen samt i kontrollgruppen. Rådgivningen och stödet i 

studien har givits av professionella, som inte tillhörde äldreboendena, till närstående i 

interventionsgruppen (Gaugler et al., 2008). 

 

 

Stöd ur olika perspektiv 

 

Stöd till familjemedlemmar utifrån palliativ vårdfilosofi 

Palliativ vård är aktuellt för de patienter som har sjukdomar som inte kan botas. Då behövs ett 

medvetet synsätt för att vårda och hjälpa patienter och deras närstående (NRPV, 2010). 

Principer för palliativ vård ska appliceras så tidigt som möjligt i alla sorters kroniska 

sjukdomar som leder till döden (World Health Organization [WHO], 2002). Demens är en 

obotbar sjukdom, med gradvis försämring som leder till döden. Palliativ vårdfilosofi kan 

tillämpas inom demensvård, under hela sjukdomsprocessen (Albinson, 2002). 

 

WHO (2002) definierar palliativ vård som ett förhållningssätt vars intention är att förbättra 

livskvaliteten för patienter och deras familjer som kan ställas inför problem vid livshotande 
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sjukdom. Genom prevention, tidig upptäckt och noggrann analys kan lidande lindras. Palliativ 

vård behandlar smärta och andra problem, fysiska, psykosociala och andliga. WHO betonar 

bland annat att familjen ska kunna få stödjande och rådgivande samtal samt organiserat stöd 

till hjälp för att hantera sin situation under patientens sjukdom samt efter dödsfallet. Ordet 

familj används i en vid mening. Det inkluderar släktingar, anhöriga och andra människor som 

är viktiga för patienten (WHO, 2002). 

 

Likheter och skillnader i familjestöd till patienter med demenssjukdomar och familjestöd till 

patienter med cancer finns (Albinsson & Strang, 2003). Vårdpersonalen från båda 

patientgrupperna anser att det är viktigt att lyssna på familjemedlemmar och ge information 

för att stödja dem. Information kan handla om patientens tillstånd, vidtagna åtgärder eller hur 

framtiden ser ut. Andra likheter handlar om att involvera familjen i vården och visa empati 

med respekt för familjens situation. Det rankas lika högt. Skillnader är att vårdpersonalen 

inom demensvård ger större betydelse åt att bilda stödgrupper, utbilda och ge avlastningsvård 

samt försöka lindra de skuldkänslor som familjemedlemmar kan uppleva. Vårdpersonal inom 

cancervård uttrycker en större betydelse åt att vara tillgänglig, inge trygghet, bekräfta och ge 

familjen stöd efter döden. Beroende på sjukdom kan typen av stöd skifta (Albinsson & Strang, 

2003). 

 

Stöd till anhöriga utifrån Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom  

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010) lyfter 

fram vikten av stöd till anhöriga. Olika former av stöd rekommenderas för anhöriga till 

personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende och särskilt boende. En form av stöd 

som beskrivs är avlösning. Då vistas den demenssjuke på dagverksamhet eller tillfälligt på 

särskilt boende. Avlösning kan också ske då den demenssjuke befinner sig i hemmet. Den 

anhöriga får avlösning genom att personal ersätter den anhöriga för ett par timmar. Den 

anhöriga får på så sätt möjlighet att lämna hemmet. Andra former av stöd är 

utbildningsprogram, kombinationsprogram och psykosocialt stödprogram. 

Utbildningsprogrammet syftar till att ge information och utbildning om demenssjukdomen. 

Innehållet kan också handla om beteendeproblematik och hur detta bemöts samt vad 

samhället kan erbjuda i fråga om behandlings- och stödinsatser. Kombinationsprogrammet 

innehåller olika former av stöd till exempel avlösning, hemtjänst, utbildnings- och 

träningsprogram. Det psykosociala stödprogrammet innebär att anhöriga delar med sig av sina 

känslor och situation, antingen enskilt, parvis eller gruppvis. Centralt är relationen och 

kommunikationen samt hur demenssjukdomen och dess symtom kan klaras av 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

De olika stödformerna har olika fördelar. Det psykosociala stödprogrammet kan leda till 

minskad depression och stress. Anhörigas förmåga att hantera beteendeproblematik ökar 

också.  Kombinationsprogrammet kan också förebygga ohälsa och öka livskvaliteten. 

Avlösning ger bland annat möjlighet till fysisk avlastning (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Begreppet stöd utifrån ett sjuksköterskeperspektiv 

Sjuksköterskans stödjande funktion för närstående är en viktig del av sjuksköterskans alla 

arbetsuppgifter vilket också återspeglas i kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). Det står bland annat att sjuksköterskan ska ge stöd och 

vägledning till äldre och/eller närstående för att möjliggöra delaktighet i vården. 

Sjuksköterskan ska också ge information och undervisning till äldre och/eller närstående 

(Socialstyrelsen, 2005).  
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Det har inte påträffats några studier som utforskar själva begreppet stöd inom demensvård på 

äldreboenden. Inte heller vad stöd inom demensvård innebär utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv. Detta går i linje med vad Stoltz, Lindholm, Udén och Willman 

(2006) har kommit fram till. Forskarna har inte funnit någon tidigare forskning där själva 

betydelsen av att vara stödjande hade studerats eller konceptualiserats. Däremot har stöd som 

något som levereras, förses eller ges som en service ingått i tidigare studier. De betonar värdet 

och vikten av att studera stöd som något potentiellt som uppkommer mellan människor.  

 

Efter Stoltz m.fl. (2006) konstaterande har begreppet stöd i mer detalj utforskats inom 

palliativ cancervård. Stoltz m.fl. (2006) har genomfört en studie där begreppet stöd 

undersöktes genom att belysa betydelsen av att vara stödjande till anhörigvårdare inom 

palliativ hemsjukvård utifrån sjuksköterskeperspektiv. I studien (Stoltz et al., 2006) uppger 

sjuksköterskor att skapandet av en relation till anhörigvårdarna är viktigt för att kunna vara 

stödjande. De investerar tid för att lära känna anhörigvårdarna och knyta an till dem. Det är 

viktigt att komma nära men samtidigt hålla ett avstånd. Allteftersom relationen skapas så 

utvecklas även tillit och förtroende för sjuksköterskorna vilket leder till att anhörigvårdarna 

vågar ställa frågor, berätta om sina känslor och tankar. Sjuksköterskorna lyssnar, delar deras 

känslor och tankar utan att döma. De är också lyhörda på tecken eller signaler som finns i 

hemmet, exempelvis hur atmosfären är eller att trötthet kan vara ett större problem, och följer 

upp dessa signaler. Andra aspekter av att vara stödjande omfattar bland annat att vara modig. 

Att inte väja för svårigheter eller ge upp. Att våga öppna upp för samtal, att våga delta i 

diskussioner om döden eller andra svåra ämnen. Det gäller också att vara närvarande hundra 

procent, inte stressad, ge anhörigvårdarna tid och lyssna oavsett hur mycket arbetsuppgifter de 

har senare på dagen. Att vara uppmärksam på familjens behov och respektera deras beslut är 

andra betydelsefulla delar (Stoltz et al., 2006). 

 

Det är också viktigt att anhörigvården förstår betydelsen av att vårda en döende i hemmet 

(Stoltz et al., 2006). Sjuksköterskor försöker ta reda på hur förberedda de är genom att fråga 

dem om deras tankar om framtiden, förväntningar, känslor, önskemål och tankar om vården. 

De ger information och förklarar beteenden. Att ge stöd i hemmet till anhörigvårdare innebär 

också att anhörigvårdaren ska förstå allvaret i situationen. Sjuksköterskor är ärliga angående 

de problem som uppstår och vad som kan göras, istället för att hålla fast vid behandlingar som 

inte är aktuella. De hjälper anhörigvårdarna att förbereda sig och acceptera den kommande 

döden samt förstå skillnaden på kurativ och palliativ vård. Om situationen är för krävande för 

anhörigvårdaren så kan sjuksköterskorna ge stöd och hjälp för att avsluta vårdandet hemma 

och främja flytt till hospice (Stoltz et al., 2006). 

 

Att vara stödjande innebär även att ge och få bekräftelse (Stoltz et al., 2006). Både 

sjuksköterskor och anhöriga bekräftar varandras insatser. Sjuksköterskor kan också ge 

information om ekonomiskt stöd, etablera kontakt med stödgrupper eller andra professioner 

som till exempel präst och kurator. Vidare kan sjuksköterskor hjälpa till med att förverkliga 

sista önskemålet från den sjuke, uppmuntra anhörigvårdaren att göra andra aktiviteter än att 

vårda, stärka självförtroendet och den egna förmågan att vårda hos anhörigvårdaren. De kan 

undervisa sätt att hantera olika vårdsituationer, få anhörigvårdaren att känna sig trygg och 

säker samt är tillgänglig för anhörigvårdaren (Stoltz et al., 2006). 

 

Begreppet socialt stöd 

Konceptet socialt stöd är komplext (Williams & Schmied, 2004). Det finns många studier och 

minst 30 olika definitioner av begreppet. Definitionerna varierar från att vara väldigt vaga och 

ospecificerade till mer detaljerade och specificerade (Williams & Schmied, 2004). En av de 
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forskare som har definierat vad de menar med konstruktionen av socialt stöd är forskaren 

House (House, 1981; Williams & Schmied, 2004). Andra forskare har antagit att det finns en 

kollektiv förståelse för begreppet men ett sådant antagande är missriktat när det ska användas 

i forskning. En definition av konceptet måste operationaliseras om det ska användas som 

guide för mätning eller intervention. Utan en tydlig definition av vad konstruktionen av 

definitionen betyder, är inte definitionen användbar. Begreppet socialt stöd kan tolkas på fler 

än ett sätt. Det går inte använda alla konstruktioner, teorier eller modeller i en studie. Om en 

forskare skulle välja en definition eller modell av socialt stöd så väcks frågan om huruvida det 

kan vara tillförlitligt att innebörden av socialt stöd verkligen har fångats. Det inte är 

funktionellt såtillvida att modellen av socialt stöd reflekterar innebörden av socialt stöd för de 

människor som deltar i studien och i kontexten som studeras (Williams & Schmied, 2004). 

 

Socialt stöd kan definieras genom att det innehåller fyra komponenter. Dessa är emotionellt 

stöd, uppskattande stöd, informativt stöd och instrumentellt stöd. Denna uppdelning anser 

House (1981) är mer omfattande än de definitioner av begreppet socialt stöd som han har 

undersökt. Behovet av vilket slags stöd som behövs, varierar från människor och problem.  

Det kan också behövas stöd ur flera kategorier samtidigt för att kunna ge adekvat stöd. De 

personer som ger stöd kan exempelvis vara maka/make, partner, vänner, medarbetare, 

vårdgivare, självhjälpsgrupper (House, 1981). 

 

Emotionellt stöd förefaller vara den viktigaste formen av stöd för stress och hälsa. Att ge 

emotionellt stöd kan handla om att visa empati, omsorg, omtanke, kärlek, uppskattning och 

tillit (House, 1981). Det kan också innebära att lyssna. Uppskattande stöd involverar 

överföring av information. Det kan vara bekräftelse, feedback eller social jämförelse. 

Exempelvis kan en arbetsledare ge feedback till de anställda om att de utför ett bra jobb eller 

berätta för dem vad som utgör medelprestationsförmågan hos en anställd, och sedan låta dem 

själva bestämma om de befinner sig över eller under medel. Informativt stöd innebär att förse 

en person med information som personen kan använda för att hantera personliga eller 

miljöbetingade problem. Informationen kan leda till att hjälpa människor att hjälpa sig själva. 

Det kan exempelvis vara råd, direktiv, undervisning. Instrumentellt stöd kan exempelvis vara 

att utföra någon annans arbete, ta hand om någon annan, betala en annan persons räkningar. 

Det är instrumentella beteenden som leder till att hjälpa personen som behöver stödet (House, 

1981). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Demenssjukdom påverkar både den enskilda personen som drabbats av sjukdomen och 

dennes närstående (Bunn et al., 2012; Ferrara et al., 2008). Närstående kan vara makar, 

partner, vänner (NRPV, 2010) eller annan person som den enskilda personen har nära relation 

till (Socialstyrelsen, u.å). I fortsättningen kommer begreppet närstående konsekvent användas 

och då utifrån tidigare beskriven definition. 

 

Många närstående fortsätter vara involverade i vården efter att den äldre med demenssjukdom 

har flyttat till äldreboende. De besöker ofta den äldre och deltar i omvårdnaden (Schulz et al., 

2004; Givens et al., 2012). Under deras vistelse på äldreboende kan de behöva olika former av 

stöd. De kan till exempel behöva stöd för att hantera sina skuldkänslor, demenssjukdomen och 

sin nya roll på äldreboendet. De kan känna sig vilsna över hur de skall hantera relationen med 

den demenssjuke och relationen med vårdpersonalen (Moyle et al., 2002). Det kan också 

finnas närstående som riskerar få klinisk depression och ångest (Schulz et al., 2004). En del 
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upplever också sorg innan den demenssjukes bortgång (Lindgren & Gasper, 1999). Stöd kan 

reducera bördan och depressiva symtom (Gaugler et al., 2008). 

 

Stöd till närstående förespråkas utifrån ett palliativt förhållningssätt (WHO, 2002). Även 

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010) betonar 

vikten av stöd för närstående. Dock förefaller riktlinjerna mestadels rekommendera olika 

stödåtgärder som handlar om när personen med demenssjukdom bor kvar i hemmet, och inte 

på äldreboende. Det lämnar funderingar kring hur stöd fungerar och hur stöd kan realiseras i 

vardagen på äldreboenden. Stöd är ett komplext begrepp med många definitioner. Det kan 

finnas delade meningar om vad stöd innebär och hur det omsätts i praktiken. Det har inte 

påträffats några studier som utforskar själva begreppet stöd inom demensvård på äldreboende. 

Inte heller några studier som fokuserar på hur närstående till äldre personer med 

demenssjukdom upplever stöd på äldreboenden. Det går i linje med Stoltz m.fl. (2006) som 

inte heller fann någon tidigare forskning där begreppet stöd hade studerats eller 

konceptualiserats. Därefter utforskades begreppet stöd inom palliativ cancervård (Stoltz et al., 

2006). Trots att sjuksköterskan bör ge information och undervisning som en del av stödjande 

åtgärder (Socialstyrelsen, 2005) så kan det finnas svårigheter. Ett hinder kan vara att det finns 

få sjuksköterskor i förhållande till ett betydligt större antal närstående på äldreboenden. På 

äldreboenden möter närstående oftast omvårdnadspersonal (undersköterskor och 

vårdbiträden) men omvårdnadsansvaret har sjuksköterskan. Omvårdnadspersonalen utgör 

majoriteten av personalen vid ett äldreboende. Det finns även andra yrkeskategorier såsom 

sjukgymnast, läkare, arbetsterapeut och annan personal på äldreboenden. All personal kan ha 

en stödjande funktion. För att kunna stödja närstående i det dagliga arbetet och utveckla 

omvårdnaden behövs kunskap om hur närstående upplever stöd på äldreboenden. Det är av 

vikt att låta närstående komma till tals om vad som är stödjande handlingar för dem och hur 

de upplever stöd på äldreboende. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att undersöka hur närstående till äldre med demenssjukdom upplever stöd på 

äldreboenden. 

 

 

METOD 

 

Metodval 

 

För studien valdes kvalitativ ansats. Polit och Beck (2008) beskrev att kvalitativ forskning kan 

utföras om syftet är att öka förståelse och insikt om ett problem eller en situation. Det kan 

också vara om forskaren vill bilda sig en uppfattning om potentiella lösningar eller få 

förståelse för någons erfarenhet eller angelägenhet. Syftet är att beskriva dimensioner, 

variationer och vikten av fenomen (Polit & Beck, 2008). Kvalitativa metoder avser att gå på 

djupet om det som undersöks och kan ge en ökad förståelse för sociala processer och 

sammanhang. Intresset ligger i att beskriva, förstå, se sammanhang och strukturer. Forskaren 

har en närhet till det som undersöks (Kvale, 1997). Vägledande är att sanningen ligger i 

betraktarens ögon (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

 

Det eftersträvades att skapa en förståelse och få insikt av de närståendes erfarenheter och 

upplevelser av stöd. Därav valdes intervjuer som metod för att samla in data vilket får stöd i 
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litteratur (Gillham, 2008; Polit & Beck, 2008). Intervjuer användes för att nå en djupare 

förståelse. Frågorna som ställdes hade inga fasta svarsalternativ utan svaren lämnades öppna 

till intervjupersonerna vilket rekommenderas av Gillham (2008) samt Polit och Beck (2008). 

Det fanns också en chans att återkoppla till intervjupersonen med exempelvis följdfrågor, 

sonderande frågor (Gillham, 2008) eller avbryta den intervjuade och ställa frågor om det är 

något som är oklart (Lindseth & Norberg, 2004). En intervjuguide (bilaga I) användes som 

hjälp vid genomförandet. I detta fall var det en lista av frågor men det kan också vara en lista 

av ämnen (Polit & Beck, 2008).  

 

 

Intervjuguide 

 

Intervjuguiden (bilaga I) som användes under intervjuerna utarbetades utifrån studiens 

bakgrund och syftet. Den fungerade som ett stöd för intervjuaren. Intervjufrågorna var dels 

strukturerade och dels semistrukturerade. Tanken var att de intervjuade skulle få tala fritt 

utifrån frågorna som ställdes vilket de också gjorde. Många gånger svarade de även på andra 

frågor som var tänkta att ställa. När detta var fallet så ställdes frågan ändå med avseende för 

att försäkras om att den intervjuade hade svarat uttömmande. De strukturerade frågorna var 

bakgrundsfrågor och handlade bland annat om ålder och relation till den boende. Andra 

strukturerade frågor hade för avsikt att först klargöra exempelvis huruvida behov av stöd vid 

inflyttning förelåg, innan den semistrukturerade öppna frågan ställdes. Enligt Polit och Beck 

(2008) lämpar sig semistrukturerade frågor väl när forskaren vill vara säker att en del 

bestämda ämnen tas upp under intervjun och när forskaren vet vad hon/han vill fråga men inte 

kan förutse vad svaret kommer att vara. Vid semistrukturerade frågor förbereds en 

intervjuguide innan intervjun. Den som intervjuas tillåts att tala fritt om ämnena eller frågorna 

och berätta med sina egna ord.  

 

Intervjufrågorna granskades i förhållande till studiens bakgrund och syfte innan intervjuerna 

påbörjades. Därefter utfördes en så kallad pilotstudie. Enligt Gillham (2008) utgår en 

pilotstudie från den intervjuguide som är tänkt att använda. Sedan genomförs två-tre 

intervjuer, transkriberas samt analyseras. Härigenom kan hela processen granskas för att se 

om det är hållbart eller behöver justeras (Gillham, 2008). I detta fall intervjuades två 

deltagare. Data transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats. Det reflekterades över frågorna och förfarandet. Frågorna hade fungerat väl och stöd 

hade beskrivits av deltagarna vilket gav indikation på att frågorna fångade det som studien 

avsåg att undersöka. Genom att analysera intervjuerna tydliggjordes innehållet. Härigenom 

gick det att se vad frågorna täckte in och om det var något som behövde justeras. Ingen 

justering gjordes. 

 

Beroende av svaren på intervjufrågorna, användes olika former av följdfrågor eller 

sonderande frågor. Enligt Gillham (2008) går sonderande frågor ut på att få intervjuaren att 

berätta mer om ett specifikt ämne han/hon har tagit upp. Denna typ av frågor går inte att i 

förväg planera utan de är beroende av vad intervjuaren säger. De används för att få den 

intervjuade att förtydliga eller vidareutveckla sin skildring (Gillham, 2008). 

Sammanfattningar skedde också under intervjuerna, framför allt när en del redogörelser var 

långa. Ett annat syfte var att försäkras om att det inte förelåg missförstånd. Intervjuguiden 

innehöll ett exempel på följdfråga som användes för att på ett bra sätt kunna göra 

sammanfattningar. 
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Urval 

 

Strategiskt urval används inom kvalitativ forskning när syftet är att upptäcka så stor variation 

som möjligt av en företeelse. Företeelsen studeras utifrån den grupp forskaren valt att utgå 

ifrån (Chekol, 2012). Eftersom intentionen var att undersöka upplevelsen av stöd på 

äldreboenden hos en specifik population utfördes strategiskt urval. Populationen som var av 

intresse var närstående till äldre med demenssjukdom som bor på äldreboende. Det 

eftersträvades att få en nyanserad bild.  

 

Inklusionskriterierna var följande; närstående till äldre människa med demenssjukdom, 

närstående som besökte den äldre med demenssjukdom minst två gånger per vecka samt att 

närstående kunde tala och förstå svenska utan problem. Stödet är inte beroende av 

besöksfrekvens men för att få en förståelse av hur närstående upplever stöd på äldreboende 

krävs det att den närstående i viss mån besöker boendet och interagerar med de personer som 

finns på boendet. Dessutom kan närstående som ofta besöker sin familjemedlem eller vän 

med demenssjukdom vara i stort behov av stöd och därmed tänkas ha erfarenheter av stöd. En 

studie (Schulz et al.2004) fann att makar som hälsade på sina respektive minst en gång per 

dag och var aktivt involverade i vården var en grupp som var sårbar för depression och ångest. 

Med denna bakgrund var tanken att närstående som frekvent besöker sina äldre är en god 

målgrupp för att kunna belysa studiens syfte. Vid två intervjuer visade det sig att deltagarna i 

nuläget besökte den äldre en gång i veckan men tidigare hade besöksfrekvensen varit högre. 

Dessa intervjuer inkluderades i studien ändå eftersom deltagarna återgav hur de upplevde stöd 

och hade lång erfarenhet av att vara närstående till en äldre med demenssjukdom som bor på 

äldreboende. 

 

En annan tanke var max tre till fyra närstående från samma äldreboende. Om fler önskade 

delta skulle det ske en blandning av närstående med avseende på relationen till den närstående 

d v s make/maka, son, dotter etc. Eftersom intentionen var att få en omfångsrik variation av 

upplevelsen av stöd var det även viktigt att inte endast intervjua närstående från samma 

äldreboende. Det finns många olika äldreboenden med olika profiler. En del äldreboenden 

kunde tänkas ha mer eller mindre utvecklad strategi eller påverkan för hur närstående kan 

stödjas. Upplevelsen av stöd speglar även det specifika boendet och önskvärt var att få en 

bredare variation. Det var aldrig aktuellt att fler än fyra ville delta från ett och samma boende.  

 

Exklusionskriterierna var följande; närstående till äldre som befann sig i livets slutskede, 

närstående som inte kunde tala och förstå svenska, närstående som inte förstår studiens syfte, 

närstående som besökte den äldre mindre frekvent än i inklusionskriterierna. 

 

Totalt intervjuades elva närstående som motsvarade inklusions- och exklusionskriterierna. Det 

var en till fyra deltagare från ett och samma boende. Åldern var 37-86 år. De intervjuade var 

tre söner, en syster, tre döttrar, fyra makar och en god vän. En deltagare var närstående till två 

äldre med demenssjukdom. Intervjuerna varade mellan 28- 80 minuter.  

 

Två intervjuer fungerade inte. De intervjuade hade mycket svårt att hålla tråden och talade om 

annat som inte var relevant för studien. Trots upprepade försök att föra dem tillbaka till ämnet 

fungerade inte intervjuerna. Dessa intervjuer exkluderades. Det fanns också två tillfrågade 

närstående, som från början hade tänkt delta, men av personliga anledningar till slut avböjde 

deltagande i studien. Totalt vilar resultatet på nio närståendes utsagor.  
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Genomförande 

 

För att få komma i kontakt med närstående som tillhörde populationen som var av intresse, 

kontaktades först olika verksamhetschefer. 

  

Totalt tillfrågades 16 verksamhetschefer för olika äldreboenden som var belägna i en storstad 

eller förort till storstad i Sverige. Det var möjligheten att komma i kontakt med närstående 

och utföra intervjuer som styrde antalet verksamhetschefer som kontaktades. Allteftersom 

verksamhetschefer valde att inte medverka till studiens genomförande, kontaktades nya 

verksamhetschefer. Samtliga äldreboenden hade minst en avdelning med demensinriktning 

och bedrev vård- och omsorg dygnet runt. Boendena drevs i privat eller kommunal regim. 

Utav dessa 16 verksamhetschefer godkände fem verksamhetschefer för fem olika boenden att 

studien fick genomföras vid dessa. Anledningen till att fler verksamhetschefer inte ville 

involveras i studien var i de flesta fall oklart. Dock fanns det några verksamhetschefer som 

uppgav anledningar såsom att de hade fullt upp med arbetsuppgifter, en chef poängterade att 

hon var ny på posten och en annan chef meddelade att de inte hade närstående som 

motsvarade inklusionskriterierna.   

 

Den första kontakten med verksamhetscheferna skedde per telefon. Vid visat intresse 

mailades först information om studien och formulär för godkännande. Den mailade 

informationen innehöll brev som riktade sig till verksamhetschefen (bilaga II) samt 

inklusions- och exklusionskriterierna. Dessutom mailades information om studien som riktade 

sig till närstående och samtyckesformulär (bilaga III). Om chefen godkände att studien fick 

utföras på boendet så skulle information om studien samt samtyckesformulär delas ut till de 

närstående som uppfyllde inklusionskriterierna. Förutom den mailade informationen så 

skickades samma brev som riktade sig till chefen (bilaga II) per post. Skillnaden var att i 

kuvertet fanns ett frankerat kuvert vilket möjliggjorde att de på lättast sätt kunde skicka det 

undertecknade formuläret tillbaka. Anledningen till att först ringa och maila var att spara tid 

samt att på förhand få möjlighet att få veta huruvida de var intresserade eller inte. En 

påminnelse mailades ut till de verksamhetschefer som hade uttryckt intresse men som sedan 

inte hade hört av sig. 

 

Verksamhetschefer som godkände studien hjälpte antingen till med att identifiera närstående 

eller så delegerade de uppgiften till sjuksköterskor som hjälpte till att identifiera närstående 

utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. Dessa närstående fick information om studien 

(bilaga III) av sjuksköterskor eller verksamhetschefer. Om de önskade mer information eller 

hade funderingar kunde de kontakta studieledaren vilket framkom i informationsbrevet som 

handlade om studien (bilaga III). De närstående som visade intresse och samtyckte till att 

deltaga i studien hade valmöjligheter om hur de önskade bli kontaktade. De tog antingen 

direkt kontakt med studieledaren eller lämnade visat intresse till sjuksköterskorna eller chefen 

som sedan vidareförmedlade kontakten till studieledaren. Sedan sköttes kontakten till 

närstående via mail och/eller telefon för att bestämma tid och plats för intervjun. 

 

Samtliga intervjuer skedde på respektive boende. En del av deltagarna intervjuades i maj och 

juni 2012. Andra deltagare intervjuades oktober och november 2012. Intervjuguiden användes 

som hjälp vid genomförandet (bilaga I). Innan intervjuerna påbörjades så berättade 

studieledaren/intervjuaren kortfattat om studien och lämnade utrymme till potentiella frågor 

om studien. Under intervjuerna var det endast den intervjuade och intervjuaren närvarande. 

Intervjuerna skedde ostört i rum förutom vid ett tillfälle. En vårdpersonal kom in i samma sfär 

och befann sig nära där intervjun skedde. Vid detta tillfälle avbröts intervjun och 
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intervjuledaren började tala om annat tills den obehöriga hade lämnat och intervjun kunde 

fortsätta ostört. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon.  

 

Datainsamlingen pågick fram till dess att ingen ny information kom fram från de intervjuade. 

Därför var det på förhand svårt att bestämma antalet närstående som skulle intervjuas. Enligt 

Holme och Solvang (1997) kan forskaren vid kvalitativa intervjuer uppleva en mättnad i 

information och bör då sluta datainsamlingen. Det kan gälla information från den enskilda 

svarspersonen som information från antalet intervjuer.  Om det senare visar sig att forskaren 

vill ha mer information eller om något är oklart kan forskaren gå tillbaka till 

undersökningspersonerna och samla in mer information. På så sätt kan datainsamlingen och 

datanalys överlappa varandra eller forskaren kan växla mellan datainsamling och dataanalys. 

 

 

Databearbetning och analys 

 

Först spelades intervjuerna upp i sin helhet för att få en helhetsbild. Sedan transkriberades all 

inspelad data. Intervjuerna skrevs ned i form av talspråk. Hänsyn togs till oavslutade 

meningar, längre pauser, suckar och skratt. Pauser och ljud såsom skratt och suckar skrevs 

inom parantes för att markera hur meningen hade sagts. Det efterstävades att fånga budskapet 

och stämningen som hade förmedlats av de intervjuade. Därefter lästes intervjuerna i sin 

helhet, flera gånger, och sedan började bearbetningen och analysen av intervjuerna. 

 

Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats som 

den beskrivs av Lundman och Hällgren Graneheim (2008). Analysmetoden var lämplig 

eftersom det var önskvärt att analysera en mängd text som hade genererat från intervjuerna. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) konstaterade att kvalitativ innehållsanalys är en 

vetenskaplig metod som fokuserar på tolkning av texter vilket nyttjas inom vårdvetenskap, 

humanvetenskap och beteendevetenskap. En stor mängd data, som till exempel från 

intervjuer, kan granskas och tolkas med hjälp av metoden. Dess ontologiska och 

epistemologiska grund är otydlig. Ontologi handlar kortfattat om föreställning om hur världen 

och tingen är beskaffad samt tingens sanna natur. Epistemologi har sin kärnpunkt om vad 

kunskap är och hur den inhämtas. Ansatsen kan antingen vara induktiv eller deduktiv. 

Deduktiv ansats innebär att analysen sker genom ett på förhand bestämt schema eller mall 

som baserats på en modell eller teori. Induktiv ansats innebär att analysen av texterna sker 

förutsättningslöst och inte från en mall, modell eller teori (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Stöd var ett centralt begrepp i studien men då det inte fanns någon tillfredsställande 

modell eller teori om vad stöd som begrepp innebar för närstående inom demensvård 

bedömdes induktiv ansats som mest lämplig. 

 

Analysmetoden gav möjlighet att visa centrala variationer, likheter och skillnader som fanns i 

textmaterialet genom att i olika steg bearbeta den insamlade datan. Den slutliga bearbetningen 

av datan ledde till att olikheterna och likheterna kom till uttryck i kategorier och teman. Vid 

analyseringen av datan hade kontexten betydelse. Data kan inte hur som helst tas ur sitt 

sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

 

Analysprocessen bestod av flera steg och delar; analysenhet, domän meningsenhet, 

kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

Först skrevs den bandade intervjun ut ordagrant. Intervjuerna lästes igenom en och en för att 

få en helhetsbild över texterna. 
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Till en början identifierades analysenheten. En analysenhet var den delen av texten som 

analyserades. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) kan det till exempel vara hela 

intervjuer eller protokoll. I detta fall utgjordes analysenheten av de delarna i intervjuerna som 

handlade om upplevelse av stöd och de delar som besvarade studiens frågor. Annat 

textmaterial som inte var relevant för studiens syfte sorterades bort. 

 

Domäner bestod av textdelar som handlade om ett bestämt område. Det var en grov 

strukturering av materialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Efter att ha reflekterat 

över materialet utgjorde de delar som handlade om samma område en domän. Dessa domäner 

sammanföll med de olika frågeområdena i intervjuerna.  

 

Meningsenheten var den delen av texten som var meningsbärande vilket kan vara ord, 

meningar eller stycken av texter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Genom innehållet 

och sammanhanget hörde orden, meningarna eller text ihop. Proportionerliga meningsenheter 

var grunden för analysen. Kondensering innebar att texten förkortades vilket gjorde 

textmassan mer lätthanterlig samtidigt som den centrala innebörden fanns kvar. Sedan 

abstraherades innehållet d v s innehållet lyftes till en högre logisk nivå. Därefter fick 

textdelarna koder. En kod var detsamma som en etikett på en meningsenhet. Koden beskrev 

innehållet på ett kortfattat sätt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Dessa steg beskrivs i 

tabell 1. I tabellen finns meningsbärande enheter som var relativt långa. För att lättare kunna 

hantera meningsenheterna skedde kondensering, dvs. den meningsfulla innebörden behölls 

och annan textmassa försvann. Sedan skapades olika koder. En kod är en slags etikett, d v s en 

slags sammanfattande benämning på meningsenheten.  

 

Kategorier skapades utifrån koderna. De koder som hade liknande innehåll bildade en 

kategori. Data gällande upplevelser kan vara svår att placera då det kan passa i mer än en 

kategori. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskrev att ”benämningen av en kategori 

svarar på frågan ”Vad?” och relaterar till innehållet på en beskrivande kategori” (s.162). All 

data skall placeras i kategorier och får inte bortses från om det saknas lämplig kategori. 

Underkategorier kan förekomma (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Detta synliggörs i 

tabell 1. 

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menade att all text hade ett manifest innehåll och 

ett latent budskap. Manifest innehåll var det som faktiskt uttrycktes i texten. Skapandet av 

kategorier skedde genom textens manifesta innehåll. Latent budskap handlade om tolkning. 

Textens underliggande mening tolkades och synliggjordes genom skapandet av teman 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Teman uppstod genom att innehållet i ett antal kategorier länkades samman (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). Polit och Beck (2008) ansåg att ett tema var den röda tråden som 

var återkommande (Polit & Beck, 2008). Genom att granska de olika kategorierna, dels 

huvudkategorierna och dels underkategorierna, framträdde en röd tråd genom kategorierna 

som utgjorde ett tema. 
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Tabell 1. Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori 

och kategori.  

 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jamen hon är alltid så vänlig 

och välkomnande och rar 

mot X, smeker X på kinden 

och skojar med X. Hon 

liksom tar sig an och det 

behövs verkligen. 

 

Hon är alltid 

vänlig, 

välkomnande 

och rar mot X. 

Smeker honom 

på kinden, 

skojar och tar 

sig an X. 

Vänlig, 

välkomnande 

rar, skojar, 

smeker och 

tar sig an X. 

Positivt 

bemötande 

Bemötande 

 

Det är väl just det här att 

man håller en dialog hela 

tiden så att personal kommer 

till oss, min X eller mej, när 

det är nåt och vi kommer till 

dom. Det är jätteviktigt, 

tycker jag. Det är det 

viktigaste, att vi pratar med 

varandra. Att dom kommer 

när det är nånting och vi 

också givetvis. Det är alltså 

det som ska hålla ihop det 

hela. 

Att man håller 

en dialog hela 

tiden, att 

personal 

kommer till oss 

och vi till dem 

om det är 

någonting. Det 

viktigaste är att 

vi pratar med 

varandra. Det är 

alltså det som 

håller ihop det 

hela. 

Viktigaste är 

att det finns 

en 

kontinuerlig 

dialog. 

Att ha en 

fungerande 

kommunikation 

Kommunikation 

Jo, att nån liksom hade tagit 

hand om oss. Dom sa att det 

där rummet ska du bo i och 

det var en av flickorna på 

avdelningen, om det hade 

varit nån som hade satt sej 

och liksom gått igenom lite 

bland personalen och dom 

här rutinerna har vi på 

avdelningen och så många 

har vi på avdelningen och ja, 

lite grann (paus) och 

vardagsrytmen och så 

Någon hade 

tagit hand om 

oss. De sa det 

där rummet ska 

du bo i. Om det 

hade varit någon 

som gått igenom 

personal och 

rutiner. 

Att vilja bli 

omhändertag

en vid 

inflyttning 

och få tala 

med 

personal. 

Bristfälligt 

bemötande 

Bemötande 

 

Den meningsbärande enheten transkriberades i talspråk. Namn ersattes med X och längre 

pauser i talspråket är markerade med parentes och paus; (paus). Att pauserna markerades var 

för att fånga de intervjuades eftertänksamhet och det sagda på ett bättre sätt. Det gav mer 

rättvisa åt textens innehåll. Samma princip råder i resultatet då citat från intervjuerna 

redovisas.  
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Trovärdighet 

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) argumenterade för vikten av att en forskare kan 

visa trovärdigheten i sina resultat. Trovärdigheten handlade om hur sanna resultaten var och 

huruvida forskarens förförståelse har påverkat analysen. Det kan finnas delade meningar om 

huruvida förförståelsens bör användas eller inte när en text ska analyseras. Dock borde det 

vara omöjligt att sätta förförståelsen helt åt sidan. Omedvetet sker tolkningar av analysen 

utifrån förförståelsen. Förförståelsen kan istället utnyttjas under processen och leda till ny och 

fördjupas kunskap (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Lindseth och Norberg (2004) 

ansåg att förståelse skedde i relation till förförståelse. Förförståelsen kan omarbetas när en 

text analyseras. När en text upplevs som död så kan det bero på att förförståelsen är 

otillräcklig. Då kan budskapet i en text gå förlorad. Ett sätt är att utöka förförståelsen genom 

relevant litteratur eller tala med insatta kunniga personer (Lindseth & Norberg, 2004). Utifrån 

dessa resonemang hade förförståelsen inverkan på resultatet. Vidare hade författaren till 

denna studie en viss förförståelse eftersom denne är verksam inom demensvård och kommer i 

kontakt med närstående i sitt dagliga arbete. Under arbetets gång användes också relevant 

litteratur för studien vilket utökade förförståelsen ytterligare.  

 

För att bedöma en studies trovärdighet kan begreppen giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet 

och delaktighet användas inom kvalitativ forsking (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Giltighet 

Giltighet handlade om hur sanna resultaten var. Olika faktorer såsom strategier för val av 

deltagare, antal deltagare, presentationen av urvalet och analysarbetet kan påverka giltigheten 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Ett sätt att öka denna studiens giltighet var att 

noggrant redogöra för metoden, val av deltagare, tillvägagångssätt och databearbetningen. 

Deltagarna i studien var både män och kvinnor, från olika äldreboenden, vilket möjliggjorde 

att syftet belystes från olika perspektiv. Citat från intervjuer stärkte också giltigheten vilket får 

stöd av Lundman och Hällgren Graneheim (2012).   

 

Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet kan handla om studiens frågor och resultatens konsistens (Kvale, 1997). En 

studieguide användes till stöd (bilaga I). Genom att först utföra pilotstudie blev det en sorts 

verifiering på att frågorna fångade det studien avsåg att undersöka samt en verifiering på att 

kvalitativ innehållsanalys fungerade väl. Ibland förekom sammanfattade följdfrågor. Detta 

blev en slags verifiering på att det som informanten hade sagt verkligen uppfattades rätt. 

Sedan spelades samtliga intervjuer in med hjälp av en diktafon för att inte förbise information 

och underlätta analyseringen av materialet. Materialet transkriberades och regelbundna 

reflektioner skedde under analysprocessen.  

 

Tillförlitligheten kan också stärkas av en noggrann beskrivning av analysarbetet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Den beskrivna kvalitativa innehållsanalysen innehöll en 

redogörelse för hur processen har gått till. Den visade på ett överskådligt sätt innehållet under 

de olika bearbetningsfaserna.  

 

Överförbarhet 

Överförbarhet kan handla om huruvida studiens resultat är överförbara till en större 

population som inte har undersökts (Lantz, 2007). Överförbarhet i intervjustudier bör få en 

annan innebörd än huruvida det går att generalisera från ett stickprov till en population 

eftersom intervjustudier handlar om att fånga upplevelser eller uppfattningar hos människor. 
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Det är subjektiva upplevelser (Lantz, 2007). Huruvida resultatet i denna studie kan vara 

överförbart till annan kontext får läsaren bedöma. För att lättare kunna bedöma var det viktigt 

att beskriva urval, deltagare, genomförande, databearbetning och analysmetod på ett tydligt 

sätt. Vidare spelade studiens villkor och omständigheter roll (Lundman och Hällgren 

Graneheim, 2012). 

 

Delaktighet 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menade att forskarens delaktighet vid intervjuer var 

ofrånkomligt. En intervjustudies resultat kunde inte ses oberoende av forskaren eftersom 

forskaren var delaktig och medskapare av texten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I 

denna studie kan sättet att ställa frågor, val av följdfrågor och kroppsspråk haft betydelse. 

Varje intervjusituation var unik. Dock var målsättningen att de intervjuade skulle ha 

merparten av samtalsutrymmet, inte bli avbrutna, kunna tala fritt utifrån frågorna, känna sig 

bekväma med diktafonen och intervjusituationen.   

 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

De fyra grundläggande etiska principerna beaktades under studiens gång. Dessa principer var 

autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte göra skada samt rättviseprincipen 

(Medicinska forskningsrådet [MFR], 2000). Samtliga deltagare hade förmåga att självständigt 

fatta beslut om att delta eller inte i studien. Ämnesvalet bedömdes att inte påverka deltagarna i 

negativ riktning. Däremot kunde intervjuerna ge dem ett tillfälle att tala om händelser, känslor 

och tankar ytterligare en gång eller få möjlighet om de hittills inte har gjort det. Det bedömdes 

att intervjuerna kunde vara positiva för närstående genom att de återigen blir bekräftade och 

får chansen att delge sina erfarenheter till någon som lyssnade med ett genuint intresse. 

Vidare bedömdes att studien kunde generera mer kunskap som kan utveckla omvårdnaden, än 

vad som bedömdes kunna skada enskilda deltagare. Det strävades efter att ge likadana 

förutsättningar för de intervjuade som samtyckt till studien, att kunna delta.  

 

Det grundläggande individskyddskravet utgörs av fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De som berörs av forskningen 

ska informeras av forskningens syfte. Deltagare ska upplysas om deras uppgift, att deras 

medverkan är frivillig och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna har själva rätt över att bestämma om sitt deltagande. Forskaren måste 

inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. Deltagarna bestämmer om, 

hur länge och på vilka villkor de skall delta. Forskaren får inte påverka deras beslut att delta 

eller avbryta deltagandet. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska ges största 

möjliga konfidentialitet. Obehöriga ska inte kunna ta del av personuppgifterna. De som ingår i 

studien ska inte kunna identifieras av utomstående. Nyttjandekravet handlar om att de 

uppgifter om enskilda personer som har samlats in endast får användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, u.å). Helsingforsdeklarationen betonar också vikten av att alla människor 

som deltar i medicinsk forskningen ska ha fått information om syftet med forskningen, 

metoder, eventuella fördelar eller potentiella risker samt att de som deltar kan välja att avbryta 

deltagandet när som helst. Informationen till deltagarna måste vara lättförståelig och korrekt. 

Forskaren ska erhålla samtycke, helst skrivet. När samtycke ges från deltagare är det av 

betydelse att deltagaren inte står i beroende förhållande till forskaren eller har samtyckt under 

tvång (World Medical Association [WMA], 2008). Dessa krav och riktlinjer följdes. 

Verksamhetschefer fick information om studien och deras tillstånd behövdes innan närstående 

kontaktades (bilaga II). Närstående fick också ett informationsbrev och fick skriva under ett 
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samtyckesformulär (bilaga III). Informationsbrevet till närstående innehöll studiens bakgrund, 

syfte, betydelse, att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Ett separat 

papper utgjorde samtyckesformuläret. Det fanns information som deltagarna kunde tänkas 

behöva för att kunna göra ett val om att delta. Deltagarnas information behandlades 

konfidentiellt och uppgifterna användes endast till denna studie. Vid redovisning av resultatet 

lades möda att läsaren inte ska kunna identifiera deltagarna, de olika äldreboendena och de 

äldre som bodde på äldreboendena. Ibland förekom namn på både personal och den boende 

under intervjuerna. För att kunna använda citat som dels var beskrivande men också innehöll 

avslöjande fakta har namn på personal ersatts med bokstaven N och namn på den äldre med 

demenssjukdom ersatts med X. Ibland har även personliga pronomen ersatts med bokstäverna 

N och X. Det var ett sätt att skydda deras identitet. Det var också ett medvetet val att inte låta 

de intervjuade få siffror och redogöra för vad intervjuade nummer ett uppgav i ett citat, 

nummer två sade i ett annat citat osv.  

 

Det fanns ingen relation eller beroendeställning till de intervjuade närstående. Innan intervjun 

fick de tillfälle att ställa eventuella frågor eller funderingar angående studien. Diktafonens 

betydelse tydliggjordes, dels för att betona dess funktion men också för att avdramatisera 

inspelningen. Ett försök att få deltagarna att känna sig bekväma med inspelningen. Samtliga 

intervjuade gick med på att bli inspelade genom diktafon. Vidare förvarades data på ett sådant 

sätt att ingen obehörig kan ta del av datan som kan relateras till deltagarna i studien, i enlighet 

med riktlinjer från MFR (2000). Projektplanen inför studien, intervjuerna, analysarbetet och 

studiens slutversion sparades tills examinationen var godkänd. Efteråt förstördes materialet.    

 

Sanningsprincipen och hederlighetsprincipen följdes också. Det åligger alla människor, 

inklusive forskaren, att tala sanning, avslöja falska eller missvisande påståenden. Data får inte 

fabriceras eller undanhållas eller ändras. Data från andra forskare får inte användas om inte 

källan anges. Urvalet ur empirisk data får inte medvetet vara missvisande i syfte att stödja sin 

hypotes (Hermerén, 1996).  

 

 

RESULTAT 

 

Den röda tråden genom alla intervjuer som också utgjorde det övergripande temat var att 

upplevelser av stöd berodde på hur kommunikation, relationer och organisationer fungerade. 

Upplevelser av stöd eller brist av stöd handlade om dessa komponenter på ett eller annat sätt. 

Analysen av intervjuerna resulterade i kategorierna bemötande, kommunikation, att anförtro 

sig samt organisation. Två kategorier hade underkategorier. Kategorin bemötande innehöll 

underkategorierna positivt bemötande och bristfälligt bemötande. Kategorin kommunikation 

bestod av underkategorierna att ha en fungerande kommunikation samt bristfällig 

kommunikation. Uppdelningen i tema, kategorier och underkategorier synliggörs i tabell 2. 
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Tabell 2. Sammanställning av tema, kategorier och underkategorier. 

 

Tema Upplevelser av stöd berodde på hur kommunikation, relationer och 

organisationer fungerade. 

 

Kategorier Bemötande Kommunikation Att anförtro sig Organisation 

 

Underkategorier Positivt 

bemötande 

 

Att ha en 

fungerande 

kommunikation 

  

Bristfälligt 

bemötande 

Bristfällig 

kommunikation 

 

  

   

 

Bemötande 

 

En återkommande del i intervjuerna handlade om bemötandet som de närstående fick av 

personalen samt hur de äldre blev bemötta. Beroende på hur bemötandet fungerade upplevde 

de närstående stöd eller så uteblev stödet. Därför består denna kategori av två 

underkategorier; positivt bemötande och bristfälligt bemötande. 

 

Positivt bemötande  

Sättet som de närstående blev bemötta och sättet som de såg den boende bli bemött spelade en 

viktig roll. För många kunde detta vara en stödjande faktor. Andra närstående benämnde det 

inte som stöd men berättade om positivt bemötande.  

 

De flesta närstående beskrev bemötandet från personalen i positiva ordalag. Till exempel 

berättade en närstående att alla var trevliga på boendet. De var snälla, tillmötesgående och 

välkomnande. De kunde också fråga hur hon mådde. Sättet som hon blev bemött upplevdes 

som stöd. Ett annat exempel var en närstående som beskrev att han kände sig välkommen och 

att en omvårdnadspersonal hade ett smeknamn på honom. Närstående skrattade åt det hela 

och bekräftade upplevelsen av stöd.  

 

En annan närstående menade att bemötandet berodde mycket på vem som jobbade. Det fanns 

framför allt två personer, kontaktpersonen och den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan, som 

denna alltid upplevde som vänliga och ingav trygghet. Det var inte bara bemötande till den 

närstående själv som kunde vara stödjande utan även när den närstående såg att den boende 

blev bra bemött. Det kunde till exempel vara sjuksköterskan som var rar, smekte den boende 

på kinden och skojade med honom. Bemötandet kunde inge trygghet: 

 

När jag ser att han blir vänligt bemött av och att nån bryr sig så känns det bra 

för mej också. Då ser man ju (paus) ja, att man känner sej trygg och det är ju 

det man vill göra när man lämnar dom så här att man känner sej trygg med 

personalen som finns där. 

 

Andra faktorer som speglade bemötande var att personalen hälsade på närstående när de kom 

på besök, friheten att komma och gå när närstående önskade utan att bli ifrågasatt vilket 
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kunde vara ett stöd i sig, sättet att vara vid inflyttningen samt att bli bjuden på fika eller mat. 

Det var vanligt att närstående blev bjudna på fika eller mat. Det kändes positivt att bli 

tillfrågad. Det var trevligt och närstående blev en del av gemenskapen. Positivt var också att 

få bekräftelse på det engagemang närstående visade för den boende. 

 

Under inflyttningen kunde behovet av stöd variera. Det fanns till exempel närstående som 

uppgav att de inte behövde stöd från boendets sida men det fanns också närstående som 

uppgav att de behövde och fick stöd. Stöd under inflyttningen kunde handla om att 

bemötandet var positivt i den bemärkelsen att boendet var tillmötesgående. En närstående 

beskrev att stöd vid inflyttningen var möjligheten att få komma och inspektera lägenheten för 

att veta hur den skulle möbleras samt att det bara var att ringa till chefen om det fanns några 

frågor. När den närstående kom till boendet hälsade alla på den närstående och den närstående 

blev också visad runt på avdelningen. 

 

Bristfälligt bemötande  

Denna kategori handlar om bristfälligt bemötande gentemot närstående men även mellan 

vårdpersonal och boende. Detta framkom när närstående skulle tala om stöd men istället 

talade om uteblivit stöd och bristfälligt bemötande.  

 

Inflyttningsperioden hade varit svår och jobbig för en del närstående. Det fanns närstående 

som hade vårdat sin make/maka hemma innan flytten till äldreboendet. Samtliga närstående 

hade på ett eller annat sätt varit väldigt involverade i flytten. En av dessa beskrev bristfälligt 

bemötandet vid inflyttningen till boendet. Det hade inte känts som att någon hade tagit hand 

om dem. En omvårdnadspersonal hade bara sagt vilket rum den äldre med demenssjukdom 

skulle bo i men inget mer. Önskemålet, nu i efterhand, var att det hade funnit ett stödjande 

mottagande, att någon hade tagit hand om dem vid inflyttningen. Att någon hade satt sig ned 

och berättat lite om avdelningen, vilka som jobbade där, avdelningens rutiner och givit dem 

telefonnummer.  

 

En annan närstående berättade att inflyttningsperioden hade varit förskräcklig och att det inte 

fanns något stöd. Den närstående uppgav ”Nej, vem skulle jag få det av? Nej, det var bara 

klagomål. X var enbart besvärlig. X skulle härifrån.” Den boende hade känt sig inlåst och 

kunde inte förstå varför det skulle vara på det sättet. Personalen hade i sin tur framfört 

klagomål om den boendes beteende och sagt att denne inte hörde hemma på äldreboendet.  

 

Närstående mötte framför allt omvårdnadspersonalen på den avdelning där den äldre som de 

hälsade på bodde. Överlag beskrevs bemötande mycket gott men det fanns också tillfällen då 

närstående inte upplevde sig välkomnande som exempelvis när omvårdnadspersonal bara sade 

hej men noterade inte den närstående. Den närstående kände sig inte sedd. Andra exempel på 

bristande bemötande var när en omvårdnadspersonal ropade över avdelningen till den 

närstående att den boende bara gillade unga flickor eller när närstående hörde 

omvårdnadspersonal skrika högt vilket påverkade de andra äldre som bodde på avdelningen.  

 

Det fanns också exempel när bemötandet av den boende inte var positivt. Ett exempel var när 

en omvårdnadspersonal skällde på en boende som hade tagit sig in i en hiss: 

 

… det var mycket boende runt omkring och helt plötsligt har X tagit sig in i 

hissen. Det gick så fort och då började N skälla och skrika, N har väldigt 

väldigt hög röst och dom var helt chockade för N tappade fullständigt 

professionalismen och N var bara arg … 
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Ett annat exempel på bristfälligt bemötande och bristande respekt av den äldre var när en 

närstående blev visad en lägenhet i ett äldreboende innan beslut om huruvida inflyttning 

skulle ske. I lägenheten låg en för den närstående främmande äldre person. Den närstående 

berättade: 

 

Jag kände så här, N gick inte heller fram och sa att oavsett X som låg där och 

hur X var medveten eller inte så tyckte jag att det hade varit respektfullt att N 

gick fram och här har vi en person som bara ska titta lite snabbt, är det okej. 

Det var ingenting och då kände jag, nä, det är ingen respekt på den här 

avdelningen, inte respekt mot dom gamla. Här ska X inte va, det var bara 

liksom så … 

 

Samma närstående, som hade blivit visad en lägenhet där en äldre person hade befunnit sig, 

hade en lång jobbig period bakom sig. Det hade bland annat inte fungerat med hemsituationen 

och hemtjänsten samt ett tidigare äldreboende där den äldre med demenssjukdom hade bott. 

Resan till nuvarande boende hade varit lång och den närstående var mån om att det skulle 

fungera. Bemötandet mot de äldre som bodde på äldreboendet var en faktor som hjälpte den 

närstående att bestämma var den äldre familjemedlemmen skulle bo. 

 

En annan närstående beskrev att den boende var rädd för en personal. Den närstående beskrev 

att det inte kändes bra och beskrev vad som hände när denna personal kom in i rummet vid ett 

tillfälle då närstående hälsade på ”N kom in vid ett tillfälle när jag var där och X ställde sig 

bakom en stol och sa, du måste gå …” Närstående talade med sjuksköterskan om detta som i 

sin tur talade med den omvårdnadspersonal som det gällde. Vid ett senare tillfälle kom samma 

omvårdnadspersonal fram till den närstående och påpekade att denne hade blivit tillsagd att 

inte gå in till den boende men att denne var den enda som kunde hjälpa sjuksköterskan med 

den boende.  

 

 

Kommunikation 

 

Kommunikationen med personalen på äldreboendena var en central del i intervjuerna. 

Kategorin bestod av två underkategorier: att ha en fungerande kommunikation och bristfällig 

kommunikation. 

 

Att ha en fungerande kommunikation   

Denna underkategori inrymde betydelsen av att det fanns en fungerande kommunikation 

mellan vårdpersonal och närstående. En del av kommunikationen bestod av 

informationsöverföring och vikten av att denna fungerade. Andra delar av kommunikationen 

var råd och föreläsningar. 

 

Kontinuerlig kommunikation med omvårdnadspersonalen spelade en stor roll för samtliga 

intervjuade. Det fanns även närstående som hade god kontakt och dialog med sjuksköterskor 

och chefer. Läkaren var den person de hade minst kontakt med och en del hade inte träffat 

läkaren trots att den boende inte var nyinflyttad. Att ha god kontakt, känna personalen och få 

information samt kunna komma med synpunkter var ett stort stöd för de flesta närstående. 

Dock var en fungerande kommunikation inte jämställt med stöd för alla närstående utan det 

innebar just det att det fanns bra lyssnade samtalspartner och att det fanns en god 

tvåvägskommunikation. Många närstående kände att personalen lyssnade på dem. Alla var 

engagerade i vården men en del var också engagerade i själva boendet. Det framkom i 
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intervjuerna att ett äldreboende hade haft en föreläsning för närstående om demenssjukdomar 

vilket hade varit väldigt uppskattat. Föreläsningen hade givit tillfälle till samtal och 

diskussion. En närstående som inte hade haft tillfälle att gå på någon föreläsning om 

demenssjukdomar efterfrågade just detta som en stödjande åtgärd. Den närstående var 

intresserad av en specifik demenssjukdom och hade svårt att finna information på internet. 

 

Att ha god kontakt och kommunikation innebar bland annat att den närstående fick 

kontinuerlig information om den boendes tillstånd, hur dagen eller natten förflutit för den 

boende. Information om den boende kunde ges spontant till den närstående eller så fick den 

närstående fråga. Det var oftast en fungerande kommunikation. Denna form av 

kommunikation som innehöll information kunde bidra till att den närstående blev lugn, glad 

och upplevde stöd. En närstående som hade god kontakt med omvårdnadspersonalen och 

cheferna uppgav följande: 

 

Men, jag tycker nog att det bästa stödet man kan ge är att man har den här 

kontinuerliga kontakten och att man får veta vad som händer och att jag kan 

påtala saker som inte är sådär väldigt bra (paus) för chefer och så vidare för att 

liksom få rätta till. 

 

och fortsätter vidare in intervjun med att säga: 

 

… för att för mej är det en trygghet att få veta vad som händer och hur man 

följer upp X och vilken vård och omhändertagande får X (paus) och där 

känner jag mej trygg med den informationen jag får.  

 

Kommunikationen kunde också handla om den boendes medicinering vilket närstående oftast 

talade med sjuksköterskorna om eller vice versa. En närstående beskrev att det var en trygghet 

att sjuksköterskan informerade vad läkaren tyckte och informerade om 

läkemedelsförändringar. Läkemedelsförändringar kunde ge en förklaring till 

beteendeförändringar. Det var ett stöd att få den informationen. Den närstående gav exempel 

när en sjuksköterska informerade och involverade honom i medicinförändringen: 

 

… sen liksom, om när N säger det här håller vi på med och det här ska vi följa 

upp och vi hörs om en vecka och om du ser nån förändring som inte jag 

märker, för du ser bättre, så ring mej. 

 

Att få information om små detaljer i vardagen kunde också spela roll, likaså information om 

ett förändrat tillstånd eller händelse. Att få information om små detaljer i vardagen kunde ge 

en förklaring till varför den boende betedde sig på ett visst sätt när den närstående hälsade på. 

Annan form av information som också spelade roll och ingav stöd handlade om att det fanns 

information om vilka aktiviteter som fanns att tillgå, matsedel för dagen och vilka som 

arbetade under dagen.  

 

Det fanns en närstående som gav förslag på en annan form av information som var önskvärd. 

Förslaget var att det skulle finnas en person på äldreboendet som kan informera om ens 

rättigheter och förmåner.  

 

All kommunikation behövde inte vara stöd med men kunde ändå vara värdefull. En 

närstående talade inte direkt om stöd men beskrev råd och tidig relation med 

omvårdnadspersonalen på boendet i samband med inflyttningen till boendet. Den inflyttande 
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äldre med demenssjukdom hade gått till dörren och velat gå därifrån när de närstående hade 

lämnat boendet. Personalen hade samtalat med den närstående om detta och den närstående 

hade i sin tur frågat hur de skulle hantera det. Personalen hade givit rådet att vara där så 

mycket som möjligt för att den inflyttade inte skulle känna sig övergiven. Närstående hade 

följt rådet. En annan närstående berättade att denne i samband med inflyttningen fick samtala 

med en personal om boendet vilket hade varit till hjälp. De hade samtalat om boendets 

filosofi, aktiviteter och rutiner.  

 

En närstående beskrev ett besök och en situation på ett äldreboende. Tidigare hade den 

demenssjuke varit arg på den närstående, anklagat denne för placeringen på äldreboendet och 

uttryckt att äldreboendet var som ett fängelse. Senare, vid ett tillfälle när den närstående kom 

på besök, möttes denne av att den demenssjuke ville lämna äldreboendet. Det var en 

känsloladdad situation. Den boende blev arg eftersom det inte gick att lämna boendet. Det 

resulterade i att den närstående blev ledsen och gick hem vilket uppmärksammades av 

omvårdnadspersonalen. Kort därpå ringde en sjuksköterska och gav samtalsstöd. 

Sjuksköterskan gav både information och rådgivning: 

 

… hon ringde upp och vi satt och pratade i telefon en timme och hon gav mej 

olika förslag vart man kunde vända sej till, Röda korset har väntjänst eftersom 

X är väldigt aktiv för att vara i början av sin demensutveckling. Det var väl 

egentligen den enda gången som jag har fått stöd … 

 

En annan närstående beskrev att kommunikationen och kontakten med personalen var det 

viktigaste stödet men nämnde också i intervjun att äldreboendets fokus ska ligga på den 

boende och inte på den närstående. Stöd fanns utanför äldreboendet. 

 

Bristfällig kommunikation  

I samband med frågor om stöd berättade närstående om icke stödjande handlingar. Denna 

underkategori handlade om när det fanns brister på olika sätt i kommunikationen. Det kunde 

vara brister i informationen, brister i språket och rädsla för att uttrycka sig fritt.  

 

Närstående kunde få kort tid på sig att besluta huruvida inflyttning till ett äldreboende, som de 

hade blivit erbjuden, skulle ske. För en närstående var det två dagar från flytt från ett 

korttidsboende till ett äldreboende. Det fanns ingen tid att förklara vad äldreboende innebar 

eller hur det såg ut. Den närstående beskrev miljön på äldreboendet som kuslig samt hur långt 

gångna många äldre var i sin demenssjukdom. Det var ett värsta tänkbara scenario för denne 

närstående. Närstående fattade omedelbart beslut om flytt till annat boende. Samtidigt 

upplevde också närstående skuldkänslor. 

 

Några närstående beskrev att de hade lurat den närstående som skulle flytta för att möjliggöra 

flytten. En av dessa närstående berättade att inflyttningsperioden var väldigt svår och jobbig. 

För det första var tiden innan inflyttningen jobbig vilket påverkade den närstående en hel del. 

Den närstående berättade om tiden innan inflyttningen och avslutade med ”… ja, det kändes 

svårt faktiskt. Väldigt svårt. Det var det. Jag blev nergången helt enkelt totalt …” Sedan löpte 

inte själva inflyttningsperioden på äldreboendet bekymmersfritt. Den äldre personen med 

demenssjukdom som flyttade in till äldreboendet upplevdes jobbig av personal. Den 

närstående hälsade på varannan dag men blev tillsagd av chefen att inte komma och hälsa på 

mer än en gång i veckan. Den närstående fick ingen förklaring till resonemanget men lydde 

trots önskemålet om att komma oftare. Den närstående uttryckte att det dyrbaraste hade 
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lämnats i händerna på obekanta. Den närstående upplevde inget stöd under 

inflyttningsperioden. Det fanns en otrygghetskänsla: 

 

Jag vet inte. Jag vet inte vad dom gjorde med X när jag inte var där. Det 

kändes inte bra alls. Det gjorde det inte. Jag ville komma när jag kände för det. 

Men det blev ändring på det sedan för det kom en ny chef och X tänkte i nya 

banor.” 

 

Den närstående önskade att det hade funnits någon att tala med under besöken på 

äldreboendet. Till viss del fanns det samtalsstöd senare under inflyttningsperioden.  

 

Bristfällig information kunde också få den närstående att känna sig otrygg. Det kunde handla 

om att informationen emellan personalen inte fungerade eller att den närstående inte fick 

information. Det framkom i intervjuer att det fanns tillfällen då de inte kunde få information 

eftersom personalen inte visste. Det kunde till exempel handla om hur dagen hade varit men 

att personalen inte visste med hänvisning till att man inte arbetade då. Andra brister i 

informationen var när en närstående fick information om att den boende behövde matas vilket 

den boende har behövt hjälp med sedan en tid tillbaka. Den närstående visste det, hade själv 

deltagit i omvårdnaden och matat den boende. Den närstående lade märke till att 

informationen var ny för denna personal. Informationen kunde också brista när den närstående 

inte fick information om det förändrade hälsotillståndet eller beteendet trots förfrågan. Vid ett 

tillfälle var det förändrade tillståndet hos den boende händelserikt och laddat. Den närstående 

fick ingen förklaring eller upplevde stöd när det inträffade men efter ett tag erhölls 

samtalskontakt med chefen på boendet.  

 

Det fanns också önskemål om att få ny personal presenterad för sig. När det kom ny personal 

kunde det väckas en tanke om huruvida den nya personalen fick rätt information om hur de 

boende skulle skötas. Följande citat utgör ett exempel på bristande informationsöverföring 

mellan personal som påverkade den närstående: 

 

Man kommer en dag och X har ett blåslaget öga här, frågar man ju vad har 

hänt för nånting. Ja, jag vet inte, jag jobbade inte här då. Jag menar, där är 

dålig information när det har hänt något speciellt. 

 

Språkliga begränsningar förekom också och handlade om att det fanns personal som har 

begränsade kunskaper i det svenska språket. Därför kunde kommunikationen mellan 

närstående och personal bli svår. Ibland förstod närstående inte vad som sades. 

 

Det framkom i intervjuer att det fanns en otrygghet i kommunikationen. Det var närstående 

som uttryckte att de inte kunde fråga vem som helst av omvårdnadspersonalen om de undrade 

över någon handling i samband med omvårdnaden. Det fanns en fundering och rädsla över att 

det skulle tas emot som kritik och att det kunde gå ut över den boende. En närstående 

uttryckte det på följande sätt: 

 

Nej, jag skulle inte prata med nån. Nä, då vänder jag mej till syster N för jag 

vill inte att det ska kännas som kritik till dom. Då funderar jag, då kanske det 

skulle gå ut över X. Det har jag haft funderingar på. Att om jag ifrågasätter nåt 

så kanske det (paus) utan det måste vara en person man litar på. 
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En annan närstående upplevde att det inte fanns något stöd från boendes sida och att 

personalen tyckte att denna närstående bara klagade och tjatade. Den närstående hade framfört 

synpunkter många gånger och i nuläget upplevdes det som klagande och tjatande. Närstående 

ångrade också att information om den boende hade givits. Närstående upplevde att 

informationen inte hade lett till ökad förståelse för boende som person.   

 

Att anförtro sig 

 

En del som var återkommande i intervjuerna var relationen till den person närstående talade 

med och huruvida närstående kunde anförtro sig till personalen. 

 

Närstående kommunicerade inte med personalen på äldreboendena om allt. Tryggheten och 

viljan att kunna anförtro sina känslor och funderingar till personal fanns hos en del 

närstående. Andra närstående hade inte behovet av att anförtro sig till personal på boendet. 

Andra kanaler utanför boendet fyllde den funktionen. En närstående uttryckte att de inte hade 

kommit dit i relationen samtidigt som samma närstående också uppgav att denne inte hade 

behovet. 

 

Denna form av samtalsstöd gavs av omvårdnadspersonal, sjuksköterska eller chef. Det fanns 

två närstående som uttryckte att de hade en förtroendefull relation till omvårdnadspersonalen, 

framför allt kontaktpersonen. Förutom att tala om exempelvis vården så kunde de tala om hur 

de själva mådde. En närstående uttryckte det på följande sätt:  

 

Ja, det är just dom här (paus) de är (paus) dom som står närmast X. N som är 

kontaktperson, jag kan prata om allt, allt, allt (paus) även om jag själv har 

problem så berättar jag det för N varför det blir (paus) så jag behöver inte hålla 

på hymla med nånting utan jag kan säga precis. 

 

En annan närstående hade utvecklat denna förtroendefulla relation till sjuksköterskan och en 

närstående hade en sådan relation också till chefen förutom till kontaktpersonen.  

 

Ett önskemål från flera olika närstående var att det skulle finnas en kurator eller en stödperson 

knuten till boendet som de kunde tala med i förtroende utan att det gick vidare. Det skulle 

vara en resurs. En närstående exemplifierades också vad en kurator mer kan hjälpa till med: 

 

Alltså får man en kurator så får man inte nånting annat när man hela tiden ska 

spara och då tänker jag en kurator har ju kunskap till exempel om detta gode 

man och vilket stöd dom anhöriga, då har en kurator den utbildningen och kan 

hjälpa dom boende tillsammans med dom anhöriga så har jag tänkt, om det 

sedan, och sedan en personaladministratör. 

 

Att anförtro sig kunde också ske till andra närstående på boendet. Dock var det få närstående 

som uppgav att de träffade andra närstående på samma äldreboende. I en intervju berättade en 

närstående om att det fanns närståendeträffar men att dessa var sällan. Den närstående 

uppskattade att träffa andra närstående. Det var roligt att tala med andra, dela erfarenheter och 

höra hur de upplever vården. Önskemålet var att det skulle ske oftare. Det var ett önskemål 

som delades med andra närstående. Det fanns också närstående som var delaktiga i 

anhöriggrupper utanför boendet. Träffarna betydde mycket för dem. En av dem uttryckte att 

det vore bra om detta fanns på boendet.  
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Organisation 

 

Denna kategori handlade om vikten att organisationen fungerade. En närstående upplevde att 

organisationen på äldreboendet i stort inte fungerade och poängterade att ett fungerande 

äldreboende är ett stöd. En annan närstående samtalade om ett annat äldreboende och talade 

indirekt om bristande organisation på en avdelning i samband med frågor om stöd.   

 

Den förstnämnda närstående upplevde kunskapsbrister och bristande ledning. För denna 

närstående var stöd också ett fungerande äldreboende vilket uttrycktes i klartext. Närstående 

uppgav att ett led i detta skulle vara om boendet hade en personaladministratör och utbildning 

för personal ”… det som jag tycker är viktigast, det är utbildning, en personaladministratör 

och en kurator för organisationen fungerar inte för dom boende.”  

 

Den andra närstående återberättade en episod från ett äldreboende som handlade om när en 

boende ramlade: 

 

… jag är anhörig, jag ska inte behöva ta det här ansvaret som jag fick ta här nu 

där jag måste delegera ut vad alla måste göra för det var en som hade ramlat 

och dom lämnade den själv liggandes i en korridor. Jag kände vad gör, jag sa 

till X att du får gå in till dej nu, jag måste stanna kvar hos den här personen 

som har ramlat. Hon är kanske jätterädd, alla bara försvann och det var en 

märklig situation som jag tyckte varför ska jag ta det här, jag har inte den här 

utbildningen, jag är bara medmänniska så man får det inte självmant … 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Metodval 

Kvalitativ metod med strukturerade och semistrukturerade frågor användes för att fånga hur 

närstående upplevde stöd på äldreboenden vilket ansågs vara en lämplig metod. Metoden gav 

möjlighet att nå djupare förståelse för den upplevda erfarenheten (Polit & Beck, 2008) och 

gav tillfällen till följdfrågor (Gillham, 2008). Vidare upplevdes styrningen av 

informanterna/närstående vara låg (Holme & Solvang, 1997). Det var önskvärt att 

informanterna/närstående skulle dominera samtalets utveckling vilket också skedde. En 

enkätundersökning hade inte givit möjlighet till samma flexibilitet och djup utan hade tagit 

tillfasta på kvantitet istället (Holme & Solvang, 1997) vilket inte var av intresse för denna 

studie. Valet att inte ha ostrukturerad intervju grundade sig på att erfarenheten av att utföra 

den här sortens studier var ny. Likaså var det önskvärt att vissa områden skulle beröras av de 

intervjuade. Polit och Beck (2008) förespråkar i dessa fall att intervjuaren kan använda sig av 

en intervjuguide och låta deltagarna tala fritt utifrån den. Intervjuerna tillät att informanterna 

fick berätta med sina egna ord och de fick god tid på sig. Möjligen hade resultatet blivit 

annorlunda om endast ostrukturerade frågor hade använts. Det kanske hade öppnat upp för en 

ny infallsvinkel om ämnet. Dock gav de avslutande frågorna möjligheter för informanterna att 

ge nya infallsvinklar om ämnet, om de ville tillägga perspektiv eller åsikter som inte hade 

berörts.  

 

Det kan vara svårt att fånga upplevelsen av stöd genom intervjuer. Ett annat sätt kan vara att 

kombinera intervjuer med observationer. Att iaktta hur närstående och vårdpersonal agerar 
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och interagerar med varandra. Kanske skulle detta vidga förståelsen av stöd utifrån 

närståendeperspektiv. Det får inte heller glömmas bort att begreppet stöd kan ha olika 

definitioner. 

 

Urval 

Det var chefer och sjuksköterskor som identifierade närstående. Förtroende fanns att de gav 

information till alla de närstående som motsvarade inklusionskriterierna men det går inte att 

vara hundra procent säker. Även om inte samtliga närstående som motsvarar 

inklusionskriterierna fick information om studien så var det inte avgörande för resultatet på 

något sätt. Det betydelsefulla var att få intervjua olika enskilda närstående och få ta del av 

deras perspektiv. Att inkludera fler närstående från ett äldreboende och färre från ett annat 

äldreboende påverkade inte resultatet i någon riktning. Det var mättnaden på information som 

avgjorde när det var dags att slutföra intervjuerna, inte antalet intervjuer eller antal 

äldreboende som involverades. Det skedde också bortfall. Dessa var svåra att förutse innan 

intervjutillfällena. Anledningen till att intervjudeltagarna hade svårt att hålla en röd tråd och 

svara på frågorna var okänd. Bortfallet var litet och ansågs inte påverka studiens resultat. 

 

Genomförande 

För att komma i kontakt med närstående krävdes godkännande av verksamhetschefer. Dessa 

verksamhetschefer kan kallas för ”gatekeepers” (Polit & Beck, s. 70). Att få tillträde till 

populationen som var av intresse för denna studie krävde förmedling med de s.k. gatekeepers. 

De hade auktoriteten att bestämma huruvida kontakt med närstående skulle fås eller inte. Polit 

och Beck (2008) menar att dessa gatekeepers kan bli samarbetsvilliga om de eller deras 

uppdragsgivare får någon fördel eller om syftet tjänar något högre humanitärt. Hur som helst 

så behöver gatekeepers information om studien så att de kan fatta deras beslut (Polit & Beck, 

2008). I detta fall fick verksamhetscheferna både muntlig och skriftlig information om 

studien.  

 

Det visade sig dock inte vara lätt att komma förbi verksamhetschefer och komma i kontakt 

med närstående för intervju. Det tog oftast lång tid innan svar erhölls från chefer angående 

huruvida de godkände studiens genomförande vid boendet. En stor andel chefer tackade nej. 

Kanske berodde den stora andelen av chefer som tackade nej att de inte insåg hur studien 

kunde bidra till ökad kunskap om ämnet och hur det i sin tur skulle kunna gagna deras egen 

verksamhet. Sedan var det en process att avvakta svar från hur många närstående som ville 

samt kunde delta i studien. Förfrågan om deltagande gick inte ut till samtliga 16 boende på en 

gång för då fanns risken att antalet deltagare skulle bli ohanterligt för denna studie. Dessutom 

var antalet inte på förhand bestämt utan det var informationen från de intervjuade som fick 

avgöra huruvida det fanns mer information att inhämta eller om det fanns en mättnad på 

information. Detta sätt att bestämma antalet informanter och mättnad på information får stöd i 

litteraturen (Polit & Beck, 2008; Holme & Solvang, 1997). Om närstående hade kontaktas via 

anhörigföreningar eller anhörigkaféer istället för äldreboenden hade kanske en specifik 

population deltagit. Det kan tänkas att vissa människor väljer föreningsliv medan andra väljer 

bort denna form. Det kan också vara närstående som har ett visst budskap. De kan också vara 

påverkade av varandra. Dock hade det givit möjligheten att träffa närstående som kanske inte 

fick informationen om studien trots att de motsvarade studiens inklusionskriterier. Processen 

hade kanske gått snabbare men det var bättre att få den blandningen av närstående som fanns 

vid äldreboenden. Det hade också gått snabbare om möjligheten att scanna och maila tillbaka 

godkännandet av studien snarare än att skicka tillbaka godkännandet. En del chefer valde 

dock att lämna detta till studieledaren i samband med att intervjuen skedde på boendet. 
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Valet av att använda ordet äldreboende istället för särskilt boende föll på att detta ord kanske 

är lättare och mer naturligt att använda i vardagen under samtal med närstående. 

Erfarenhetsmässigt är detta ett vanligt förekommande ord då närstående talar om olika sorters 

boende för äldre med demenssjukdom. En annan tanke var att benämningen särskilt boende i 

informationsbreven skulle vara främmande för en del närstående. Ordvalet äldreboende 

fungerade väl. Ingen närstående eller chef kommenterade eller frågade vad som menades.   

 

Intervjuerna skedde på respektive äldreboende. I stor utsträckning fick de närstående välja 

tiden för intervjun men inte platsen. Det rekommenderas att de som skall intervjuas själva får 

välja plats för intervjun eftersom miljön kan påverka (Holme & Solvang, 1997) eller för att 

informanten skall ha möjlighet att välja hemmet som plats. Det möjliggör för intervjuaren att 

samtidigt observera informantens värld (Polit & Beck, 2008). Det viktigaste är att platsen är 

privat, att inte bli störda och att det går att spela in intervjuerna (Polit & Beck, 2008). De 

sistnämnda aspekterna tillgodosågs dvs. platsen var ostörd, privat och det gick att spela in 

intervjuerna. Ingen av informanterna uttryckte att de var obekväma med att ha intervjuerna på 

äldreboendet eller motsatte sig detta. En intervju blev avbruten medan de andra flöt på utan 

avbrott. En personal kom in i samma sfär vilket ledde till att samtalet snabbt fördes in på helt 

andra områden. Detta för att inte låta personalen ta del av intervjuen.   

 

Samtliga närstående förefall vara bekväma med att intervjuen skedde på boendet. Likaså att 

intervjuerna spelades in. Diktafonen tycktes de glömma bort. Valet av frågor berodde på den 

förberedande insamlade bakgrunden som handlade om behovet av stöd, olika former stöd och 

att begreppet stöd inte var klart definierat utan det fanns olika definitioner. Intervjuguiden var 

till en hjälp under intervjun dels för att få olika perspektiv på vad stöd kunde tänkas vara för 

en närstående men också för att få en mindre pratsam deltagare att öppna upp sig.  

 

Databearbetning och analys 

Den insamlade datan analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys syftar till att beskriva variationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Analysmetoden visade sig vara lämplig att använda för att ta sig an data. Den gav en 

möjlighet att påvisa skillnader och likheter som fanns bland informanterna. Studiens syfte 

beskrevs från olika perspektiv och djup. Informanterna hade, förutom lika och olika 

erfarenheter, även olika relationer till den äldre med demenssjukdom. De var make/maka, son, 

dotter eller vän. Det fanns också skillnader i kön och ålder. På så sätt passade analysmetoden 

bra. Möjligen kan analysen ha påverkats av den bristande erfarenheten att utföra kvalitativ 

innehållsanalys. Databearbetningen skedde på ett systematiskt sätt vilket kan stärker 

trovärdigheten för studiens resultat.  

 

Giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet 

Strategin för att välja deltagare har betydelse för studiens giltighet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). I detta fall skedde ett strategiskt urval. Det viktigaste var att finna 

närstående som tillhörde populationen av intresse samt få en riklig variation av den upplevda 

erfarenheten av stöd. I och med att informanterna var av olika åldrar och hade olika relationer 

till den äldre med demenssjukdom, ökar resultatens giltighet. Sedan slutade datainsamlingen 

då mättnad på information nåddes. Detta ökar också resultatets giltighet. Att chefer eller 

sjuksköterskor fungerade som ”gatekeepers” (Polit & Beck, s. 70) anses inte påverka 

giltigheten. De har ingen kontroll över vad närstående skall säga eller vilka frågor som kom 

att avhandlas.  
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Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) finns det delade meningar om vikten av en 

validering, dvs. att experter inom området/ämnet bedömer resultatens giltighet. Därav spelade 

en validering av denna studies resultat mindre roll för dess giltighet. Upplevesen är subjektiv 

och behöver inte vara fel om en expert inte instämmer i bedömningen poängterar Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012). En intervjustudie avser ju att fånga det subjektiva eller av ett 

subjektivt uppfattat fenomen (Lantz, 2007). Vidare redovisades metoddelen med noggrannhet 

och det finns även gott om citat i presentation av resultatet. Detta möjliggör för läsaren att 

bedöma giltigheten (Lundman och Hällgren Graneheim, 2012).  

 

Tillförlitligheten kan handla om studiens frågor och resultatens konsistens (Kvale, 1997). 

Trots att frågorna var strukturerade i olika grader fanns det möjlighet för informanterna att 

tala fritt om vad stöd utifrån olika perspektiv men också fritt vad begreppet innebar för dem. 

Den sista intervjufrågan gav den möjligheten. Likaså frågan hur de upplever stöd på boendet. 

Detta blev i sin tur en form av verifiering då materialet analyserades.  

 

Uppföljningsfrågor formulerades på olika sätt, beroende på vilka svar som erhölls från 

informanterna. Uppföljningsfrågor eller sättet att ställa frågor kan ha påverkat informanternas 

svar. Det var dock i en del fall det enda sättet att få veta vad informanten menade eller att få 

informanten att exemplifiera sin utsaga. En annan styrka var att det ibland förekom 

klargörande följdfrågor eller sammanfattande följdfrågor. På så sätt kunde informanternas 

utsagor verifieras eller förtydligas så att det inte rådde något missförstånd. En möjlig nackdel 

kan ha varit att en del frågor var för långa.  

 

Studiens analysarbete beskrevs grundligt vilket ökade tillförlitligheten (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Styrkor var även att intervjuerna spelades in, skrevs ut ordagrant och lästes 

igenom i sin helhet innan analysprocessen påbörjades. När innehållsanalysen med dess olika 

steg genomfördes skedde regelbundna reflektioner över helheten i intervjun och reflektioner 

mellan de olika delarna i processen. Det var viktigt att meningar som togs ur sitt sammanhang 

inte förlorade sin innebörd.  

 

Överförbarhet kan handla om huruvida studiens resultat är överförbara på en större population 

som inte har undersökts. När intervjustudier genomförs är oftast syftet att ta reda på individers 

uppfattning eller upplevelse, som också är subjektiv. Begreppet måste få en annan innebörd 

än huruvida det går att generalisera från ett stickprov till en population (Lantz, 2007). Syftet 

var inte att kunna överföra resultaten på annan population. Det kan vara svårt att yttra sig om 

hur andra närstående kan tänkas uppleva stöd på äldreboenden. Intervjuerna var bundna till 

sin kontext, kultur och vad som hände under själva intervjutillfället. Dessutom tillkom 

frågorna, sättet de ställdes på, miljön och skickligheten hos intervjuaren samt talbarheten hos 

informanten. Graden av överförbarhet lämnades till läsaren att bedöma. Metodbeskrivningen 

inklusive beskrivningen av deltagarna ökade möjligheten till att göra den bedömningen. Dock 

kunde variationen bland de inkluderade närstående samt det relativt sammanhållna resultatet 

tolkas som att detta skulle kunna vara giltigt även för andra i liknande situation. 

 

Delaktigheten gick inte att bortse ifrån. Intervjuaren var medskapare av intervjuerna men tillät 

de närstående att tala fritt om frågorna, uppmuntrade till att berätta vidare och avbröt inte. Det 

eftersträvades att påverka så lite som möjligt. Det fanns en förförståelse för ämnet som inte 

gick att förbise när materialet analyserades. Förförståelsen gjorde att det gick lättare att förstå 

och analysera intervjuerna.  
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Etiska perspektiv 

 

De tidigare beskrivna etiska överväganden följdes under studiens gång. Några reflektioner 

efter datainsamlingen och studiens färdiga resultat var angående de fyra grundläggande etiska 

principerna, autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte göra skada samt 

rättviseprincipen (Medicinska forskningsrådet, 2000). 

 

Autonomiprincipen upprätthölls bland annat genom att de närstående själv bestämde huruvida 

de ville delta i studien. Under själva intervjuprocessen kunde de också välja om det fanns 

någon fråga de inte ville svara på eller om de ville avbryta studien. Det förekom vid vissa 

frågor och vid några intervjuer svar som indikerade att det inte passade med mer följdfrågor. 

Den intervjuade hade givit den information som han/hon ville ge. Det är ett viktigt perspektiv, 

att vara lyhörd för hur mycket information den intervjuade vill ge. 

 

Gemensamt för alla informanter var viljan att bli intervjuade vilket för tankarna till 

godhetsprincipen. En del uttryckte att de ville få chansen att göra sin röst hörd och berätta om 

sina erfarenheter. De ville bidra med kunskap. Uppfattningen var att de av godhet ville bidra 

till utveckling av stödet till närstående och utveckling av omvårdnaden.   

 

Stor möda har lagts på att det inte ska gå att identifiera informanterna. De ska inte komma till 

skada eller på annat sätt påverkas negativt genom deltagandet, enligt principen att inte göra 

skada. Därav var det viktigt att vara så neutral som möjligt vid personliga pronomen samt att 

inte redogöra för vad olika infomanters sagt tillsammans med data som till exempel ålder eller 

relation.  

 

Med noggrannhet analyserades deras utsagor. Strävan var att ge rättvisa till deras erfarenheter 

och inte förvränga information eller undanhålla information. Trots allt fanns en risk att något 

missuppfattades. Enligt Häger (2001) kan intervjuaren låta informanterna läsa sina utskrivna 

intervjuer eller citat innan publicering. Det kan leda till att ytterligare information kommer 

fram eller att missförstånd kan korrigeras (Häger, 2001). I denna studie ansågs det inte vara 

nödvändigt att låta informanterna läsa sina utskrifter eller citat. Intervjuerna hade spelats in 

med hjälp av diktafon. Det fanns hela tiden möjlighet att lyssna på intervjuerna i sin helhet 

eller valda delar av intervjuerna för att kunna jämföra med de utskrivna intervjuerna eller 

citaten. Analysförfarandet höll sig nära det informanterna hade sagt. En ytterligare anledning 

var att inte göra mer anspråk på närståendes tid.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka hur närstående till äldre med demenssjukdom upplevde 

stöd på äldreboenden. Resultatet gav ett rikligt innehåll hur stödet upplevdes. Den röda tråden 

genom alla intervjuer var att upplevelser av stöd berodde på hur kommunikation, relationer 

och organisationer fungerade. Resultatet speglade inte bara faktorer som främjade stöd utan 

även faktorer som begränsade stöd. Även om studiens syfte fokuserade på hur stöd upplevdes 

så var det ofrånkomligt för närstående att inte också få beskriva när stödet var bristfälligt. 

Vidare framkom också önskemål om stödjande åtgärder. Detta speglade också delar av stöd 

som var lika viktiga att ha i åtanke. 

 

Resultatet mynnande ut i olika kategorier och underkategorier. Kategorierna var bemötande, 

kommunikation, att anförtro sig och organisation. Två kategorier hade underkategorier. 
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Kategorin bemötande bestod av underkategorierna positivt bemötande och bristfälligt 

bemötande. Kategorin kommunikation innehöll underkategorierna att ha en fungerande 

kommunikation och bristfällig kommunikation. Kategorierna var tätt sammanvävda med 

varandra. På en tolkande nivå av kategorierna var den röda tråden, temat, att upplevelser av 

stöd berodde på hur kommunikation, relationer och organisationer fungerade.  Bemötandet 

var en del av agerandet, mottagandet eller samspelet mellan människorna på äldreboendet. 

Fossum (2007) ansåg att begreppet bemötande kan innehålla dessa delar. Det kan också 

spegla hur ett samtal genomförs och omfattas av människosynen (Fossum, 2007). 

Kommunikation handlar om någon form av informationsöverföring. Kommunikation skapar 

en förbindelse och kräver aktivitet. För att nå fram med ett budskap, få kontakt med 

människor eller för att det ska kunna ske ett möte mellan människor så ställer det krav på 

bemötande (Fossum, 2007). En fungerande kommunikation innehåller således ett gott 

bemötande. Att våga fråga, ge varandra feedback eller kommunicera med varandra kräver en 

etablering av någon form av relation. Att anförtro sig kräver också att det finns en relation. 

Att ha en fungerande organisation kräver också relationer och kommunikation men kan också 

vara en enskild faktor för att stödja närstående.   

 

Bemötande 

Att skapa en relation till närstående var viktigt för att kunna vara stödjande. Det visade sig att 

det krävdes tid för att lära känna varandra (Stoltz et al., 2006). Ett steg i att skapa relation till 

varandra torde vara sättet som personal och närstående bemötte varandra. I bemötandet 

formades även relationen. Fossum (2007) beskrev att bemötande inom vården bland annat 

handlade om mottagande, hjälpsamhet, vänlighet, tonfall, uppträdande, respekt, värme och 

engagemang (Fossum, 2007). Likheter fanns i denna studie. Det framkom i denna studie att 

närstående blev positivt bemötta av personal på äldreboendet och att bemötandet var en 

stödjande komponent. En del av detta var att personal var välkomnande, tillmötesgående och 

kunde exempelvis bjuda på fika. Närstående såg också att boende blev bra bemötta och kände 

stöd av den vetskapen. Det var också stöd att få komma och gå som man ville. Vårdpersonal 

visade empati, omsorg, uppskattning och omtanke för en annan människa. Precis dessa 

egenskaper menade House (1981) var innebörden av emotionellt stöd. Emotionellt stöd var en 

stödjande komponent samt den viktigaste formen av stöd på stress och hälsa (House, 1981).  

 

Det fanns tidigare studier (Ryan & Scullion, 2000; Lundh, Sandberg & Nolan, 2000) som 

visade hur svårt beslutet om flytt till äldreboende kunde vara. Makar upplevde att de svek 

eller förrådde sin partner vilket kunde leda till utmattning (Lund et al., 2000). Andra känslor 

var bland annat skuldkänslor, ånger, förlust, hjälplöshet (Ryan & Scullion, 2000). Perioden 

innan flytt till ett äldreboende var jobbig för en del närstående även i denna studie. Detsamma 

gällde också själva beslutet om flytt till äldreboende. En närstående uttryckte upplevelse av 

skuldkänslor. Det var inte heller helt självklart vilket äldreboende den äldre skulle flytta till. 

Det fanns också närstående som hade vårdat sin make/maka hemma innan flytten till 

äldreboende. Ferrara m.fl. (2008) beskrev att anhörigvårdarens livsstil påverkas av att vårda 

en demenssjuk människa. Anhörigvårdare kan hjälpa till med matning, påklädning eller annat 

när den demenssjukes förmågor brister (Ferrara et al., 2008). Med detta i åtanke, var den 

inledande kontakten med äldreboendena viktigt för de närstående. Några av dem beskrev 

bristfälligt bemötande vid inflyttningen. En närstående uttryckte att det inte fanns någon 

personal som satt sig ned med dem och berättat lite om avdelningen. En annan närstående 

blev bemött med att få höra att den boende var besvärlig och inte passade in. En tredje 

närstående beskrev bristande bemötande och respekt mot annan boende. Detta påvisade ett 

behov av förbättring kring inflyttningsprocessen inklusive bemötandet inom demensvården på 

äldreboenden. Dock går det inte säga omfattningen av behovet. Hur närstående blir bemötta 
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av personalen och vad de ser på boendet eller hur atmosfären upplevs är av stor betydelse för 

att de ska kunna känna sig trygga med den vård och kvalitet som levereras till den boende. 

Det kan också stärka dem i att beslutet om inflyttning var korrekt fattat och minska deras 

våndor. Inflyttningsprocessen kan underlättas. Närstående och personalens första möte är 

början till en ny relation. 

 

En närstående uttryckte att bemötandet berodde på vem som arbetar. Det var framför allt 

kontaktpersonen och omvårdnadsansvarig sjuksköterska som denne alltid upplevde som 

vänliga och ingav trygghet. En möjlig anledning kan vara att just dessa personer investerade 

tid och lärde känna den närstående. En relation utvecklades mellan den närstående och dessa 

personer. En öppenhet och tillit fanns. Enligt Stoltz m.fl. (2006) var skapandet av en relation 

till anhörigvårdarna viktig för att kunna vara stödjande. Sjuksköterskor investerade tid för att 

lära känna anhörigvårdarna och knyta an till dem. Så småningom utvecklades även tillit och 

förtroende. De var bland annat lyhörda för signaler eller tecken som fanns, exempelvis trötthet 

hos anhörigvårdaren eller hur atmosfären var, samt följde upp detta (Stoltz, 2006).  

 

Kommunikation 

Betydelsen av att ha en fungerande kommunikation var något som samtliga närstående talade 

om. Det behövde inte utgöra stöd men för många närstående ledde den fungerande 

kommunikationen till stöd. En del av stödet handlade om att få kontinuerlig information om 

den boende. Andra delar handlade om råd och föreläsningar. Det kändes exempelvis tryggt att 

få veta läkemedelsförändringar, små detaljer i vardagen, förändrade tillstånd eller vilken vård 

som gavs. I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor återspeglas vikten av information och 

undervisning (Socialstyrelsen, 2005). Informativt stöd och utbildningsstöd påpekades även i 

Nationella riktlinjer för vård- och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010) samt i 

begreppet socialt stöd (House, 1981).   

 

Många närstående var anhörigvårdare i hemmet innan flytten till äldreboendet och tog således 

ett stort ansvar för vård- och omsorgen. Efter flytten förändrades deras roll men deras 

engagemang för den äldre som bodde på boendet och deras vilja att vara delaktig i den äldres 

liv var tydlig under intervjuerna. Enligt Moyle m.fl. (2002) behövde en flytt inte skapa en 

definitiv lättnad eller avsaknad av stress. Andra bekymmer kunde uppkomma och den 

närståendes roll förändrades (Moyle et al., 2002). En fungerande kommunikation kan vara 

stödjande och underlätta för närstående. De påbörjade en ny roll och nya relationer på ett nytt 

ställe. Det kan vara svårt vid inflyttningsperioden, att veta hur saker och ting ska gå till samt 

veta vad äldreboendet kan erbjuda. En närstående uttryckte i intervjun att det dyrbaraste 

lämnades bort i händerna på okända. Kommunikationen är ett verktyg för att underlätta och få 

de närstående att känna sig trygga. Att inte längre vara den som i första hand får information 

om vårdtagaren kan skapa osäkerhet. Att ha otillräckliga kunskaper om sjukdomsprogressen 

eller BPSD symtom kan skapa otrygghet. Att skapa relationer och tillit för att få 

kommunikationen att fungera ändamålsenligt kan ta tid. Viktigt är att involvera närstående 

och vara uppmärksam på vilka behov som finns (Stoltz, 2006). Albinson och Strang (2003) 

visade att vårdpersonal gav stöd till närstående till patienter med demenssjukdom genom att 

bland annat förse dem med information om patientens tillstånd, vidtagna åtgärder eller hur 

framtiden såg ut. Likheter fanns i denna studie. 

 

Trots studier (Albinson & Strang, 2003; Stoltz et al., 2006) som visade att information till 

närstående var en stödjande faktor så framkom brister i denna studie. Närstående beskrev 

situationer när kommunikationen inte fungerade ändamålsenligt. Det fanns brister i 

informationsöverföringen mellan personal eller till dem vilket ledde till otrygghet. Det kunde 
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bero på bristfällig överrapporteringen om de boende mellan dag- och kvällspersonalen vilket i 

sin tur påverkade informationen till närstående. Språkförbistringar kunde vara en annan 

försvårande faktor.  

 

Bland intervjuerna fanns en närstående som uppgav att denne till stor del själv hade deltagit i 

omvårdnaden och då genom att mata den demenssjuke. En dag hade en omvårdnadspersonal 

berättat för henne att den demenssjuke numera behövdes matas. Den närstående hade lagt 

märkte till att informationen var ny för denne personal. För det första hade informationen 

mellan personalen brustit då inte all personal vet hur de boende skall få sina behov 

tillgodosedda. Detta skapar naturligtvis en otrygghet. För det andra kan en sådan situation 

leda till en stressfaktor för närstående enligt Givens m.fl. (2012). Bristande vård resulterade i 

att närstående deltar i omvårdnaden samt är vaksamma och kontrollerande över vården som 

ges (Givens et al., 2012). 

 

Relationens betydelse för att vara stödjande (Stoltz, 2006) diskuterades tidigare. Allteftersom 

relationen utvecklades, skapades tillit och förtroende. Då vågade anhörigvårdarna ställa 

frågor, berätta om känslor och funderingar. Sjuksköterskorna lyssnade på dem utan att döma 

(Stoltz, 2006). I denna studie framkom skillnader i relationerna, tilliten och förtroende. Det 

fanns skillnader i närståendes erfarenheter av att kunna framföra sina åsikter och funderingar. 

Det fanns närstående som talade med chefer eller annan personal och kunde framföra 

funderingar och påpeka brister. De beskrev en fungerande relation. Motsatsen var närstående 

som inte vågade uttrycka sig fritt, ställa frågor eller ge feedback till vem som helst av 

vårdpersonalen. Det fanns en rädsla att det skulle tas emot som kritik eller gå ut över den 

boende. Likheter framkom i en studie (Moyle et al., 2002) där närstående valt att inte ge 

information till vårdpersonal eftersom de var rädda för en konflikt (Moyle, et al., 2002). Det 

fanns även feedback från närstående som hade uppfattats som klagande och tjatande samt en 

närstående som hade påpekat en händelse för en sjuksköterska, varpå en personal som var 

inblandad hade reagerat och konfronterat den närstående. Händelsen handlade om bemötandet 

och reaktioner från den demenssjuke som befann sig på äldreboendet. Den var inte avsedd att 

diskuteras med den inblandade personalen. Att berätta händelser eller funderingar i förtroende 

är således inte en självklarhet. Dessa olika relationer mellan närstående och personal, 

skapandet eller bristen av tillit och förtroende, för tankarna på vilken makt och påverkan 

personal kan besitta. Närstående kan också få uppleva otrygghetskänsla när relationen är 

bristfällig. Beroende på hur närståendes åsikter, feedback eller funderingar bemöts kan 

relationen mellan personal och närstående antingen fortgå eller stjälpas.  

 

Ytterligare exempel på bristfällig kommunikation handlade om när en närstående blev tillsagd 

att inte besöka sin anhörig med demenssjukdom så ofta och inte när denne själv önskade. 

Detta skedde i början av inflyttningsperioden på äldreboendet och den äldre med 

demenssjukdom fann sig inte tillrätta på äldreboendet. Den närstående fick ingen förklaring 

till resonemanget och inget stöd. Både det informativa och det emotionella stödet brast enligt 

House (1981). Att visa empati och omtanke (emotionellt stöd) handlade också om att se den 

närstående och lyssna (House, 1981). Detta råd och sätt att kommunicera var motsatsen till 

vad en annan närstående fick i samband med inflyttningen. Den nyinflyttade äldre fann sig 

inte heller tillrätta i den nya miljön. Närstående fick rådet att vara där så mycket som möjligt 

för att den demenssjuke inte skulle känna sig övergiven. Här finns det alltså inte någon 

konsensus för hur ofta eller sällan en närstående ska vara på äldreboendet i samband med 

inflyttning och då beteendemässiga eller psykiska påfrestningar uppvisas av den äldre med 

demenssjukdom. Beroende på vem närstående träffar kan råden och stödet se olika ut. 

Självklart kan råden vara varierande efter situationen men det kan inte vara rätt att ange att det 
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finns ett sätt som är riktigt och sedan inte förklara närmare. Närstående kan behöva utbildning 

eller psykosocialt stöd i samband med inflyttning, som förespråkas i Nationella riktlinjer för 

vård och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010). Kanske bör personalen vid 

äldreboenden ta reda på hur mycket utbildning närstående har, innan inflyttningen, för att 

kunna anpassa det informativa stödet bättre. Likaså kan det finnas personal som behöver 

utökad kunskap i närståendestöd. 

 

Enligt Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010) 

kan en viss form av stöd innehålla information och utbildning om demenssjukdom. Det kan 

handla om beteendeproblematik och hur detta bemöts. Andelen äldre med demenssjukdom 

som utvecklar BPSD symtom någon gång under sjukdomsförloppet är så hög som 90 procent 

(Socialstyrelsen, 2010). Det framkom i intervjuerna att endast ett boende haft föreläsning om 

demenssjukdom. Det kan ha varit fler äldreboende men endast ett äldreboende nämndes ha 

haft föreläsning. Andra närstående kan ha lyssnat på föreläsningar på andra ställen än själva 

äldreboendet. Föreläsningar kan behövas upprepade gånger och med olika innehåll. Till 

exempel önskade en närstående mer kunskap om en specifik demenssjukdom och efterfrågade 

föreläsningar. Närstående kan vara mer eller minde mottaglig av information och utbildning 

till exempel i samband med inflyttningen till äldreboende eller i nära anslutning till 

diagnosbeskedet. Det kan vara för mycket att dels få höra att sin familjemedlem fått en 

demensdiagnos och sedan få information om sjukdomen. Den närstående kan befinna sig i 

kris och exempelvis befinna sig i chockfasen. Annat scenario kan vara att den äldre fått en 

demensdiagnos och bott i eget hem tills det inträffat något som gjort det ohållbart att fortsätta 

bo hemma. Den äldre kan ha hamnat på sjukhus. I samma veva ska det fattas beslut om flytt 

och en närstående involveras i processen. Det är inte alltid föreläsningar passar bra i tiden för 

de närstående.  

 

Med tanke på att det är en hög andel äldre som drabbas av BPSD symtom (Socialstyrelsen, 

2010) så kunde det tänkas att detta skulle vara ett ämne som närstående talade om och 

upplevelser av stöd i förhållande till BPSD symtom men så var inte fallet. Det fanns få 

närstående som talade om BPSD symtom och i relation till stöd. Ett exempel var vid 

inflyttningen. Ett annat exempel var när en närstående kommunicerade med sjuksköterskan 

angående medicineringen. Dels gjordes den närstående delaktig i utvärdering av medicinen 

och dels fick den närstående veta varför den boende hade betett sig på ett visst sätt.     

 

En viktig del i resultatet var att en fungerande kommunikation inte var jämnställt med stöd för 

alla närstående utan det kunde innebära att det fanns en god tvåvägskommunikation. Det 

krävs alltså någonting mer för att en fungerande kommunikation ska vara ett stöd. Enligt 

Fossum (2007) handlar kommunikationen om mycket mer än bara det verbala. Det handlar 

om kroppsspråket, relationen till kommunikationspartnern och det som sägs mellan raderna, 

det outsagda. Det kan också handla om krav och förväntningar.  

 

Att anförtro sig 

Om närstående vill anförtro sina känslor och funderingar till personal kräver det tillit och att 

det har utvecklats en god relation sinsemellan. Det fanns en del närstående i studien som hade 

utvecklat denna relation och förtroende till olika kategorier av personal. Andra närstående 

upplevde att de inte hade det behovet att dela med personalen. Till exempel räckte stödet de 

hade utanför boendet. Trots att inte alla närstående hade behov eller ville anförtro känslor till 

personalen så hade en del av dessa närstående ändå önskemål om att det skulle finnas en 

stödperson eller kurator som var knuten till boendet. En person som de kunde tala med i 

förtroende. En möjlig slutsats är att många närstående vill kunna anförtro innersta tankar och 
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funderingar men det måste vara till rätt person. Kanske är en kurator vars profession kan 

erbjuda stödjande samtal, krisbearbetning, social rådgivning samt hjälp med att ordna god 

man den rätta väg att gå. Det går inte att ställa krav på personal att de kan motta och hantera 

alla olika sorters känslor och funderingar som närstående kan uttrycka. Den närstående kan 

till exempel befinna sig i kris eller vara deprimerad.  Enligt Schulz et al. (2004) var makar 

som ofta hälsade på sina respektive och deltog i den fysiska vården mer sårbara för depressiva 

symtom, både före och efter att den äldre maken/makan med demenssjukdom flyttat till 

institution, jämfört med andra vårdgivare som exempelvis barn till den äldre med 

demenssjukdom. Nära hälften av vårdgivarna riskerade att få klinisk depression efter att deras 

familjemedlem flyttat till institution. Enligt Lindgren och Gaspar (1999) kunde närstående 

som vårdade sin äldre familjemedlem i hemmet uppleva sorg innan den äldres bortgång. 

House (1981) beskriver att emotionellt stöd förefaller vara den viktigaste formen av stöd på 

stress och hälsa. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2010) rekommenderar psykosocialt stödprogram för närstående vilket också 

tidigare har nämnts. Det innebär bland annat att närstående delar med sig om sina känslor och 

sin situation, enskilt, parvis eller i grupp. Det finns evidens för att det kan minska depression 

och oro (Socialstyrelsen, 2010). Det framkom i denna studie att närstående anförtrodde sig till 

andra närstående, förutom till personal, i planerade former. Dessa anhörigträffar innebar, för 

en del närstående, att de fick dela erfarenheter med varandra.  

 

Stöd och rådgivning av professionella kan också minska depressiva symtom och börda 

(Gaugler et al., 2008). Denna studie påvisade ett behov av psykosocialt stöd hos en del 

närstående. Dock gick inte intervjuerna djupare in i det ämnet. Frågan är om denna form av 

stödet ska vara helt skilt från äldreboendet eller om det går i framtiden organisera 

psykosocialt stöd på ett systematiskt sätt vid äldreboendet eller knutet till äldreboendet.   

 

Organisation 

Det fanns en närstående som talade om vikten av att organisationen på boendet fungerade som 

en stödjande faktor och en närstående som indirekt beskrev bristande organisation. Att 

uppleva att organisationen inte fungerar kan tänkas bero på bristfälliga relationer sinsemellan, 

bristande kunskaper och bristfällig kommunikation. Sedan kan detta sättas i relation till 

huruvida inflyttningsperioden fungerade, upplevelsen av stöd från personal samt upplevelsen 

av bemötandet. 

 

Demensförbundet genomförde år 2003 en enkätundersökning bland sina medlemmar som 

bland annat riktade sig till närstående som har sina familjemedlemmar med demenssjukdom 

på ett särskilt boende. I enkätundersökningen framkom olika kommentarer. Omkring 160 

personer ansåg att det särskilda boendet och personalen var bra medan ca 80 personer 

påpekade att personalen var dåligt utbildade inom demensvård. Andra närstående, ca 40 

personer, lämnade kommentarer såsom ”brist i omvårdnad, olämplig personal” 

(Demensförbundet, 2003, s.7). Detta för tankarna till den närstående som talade om 

organisationen och bland annat utbildning. Den närstående menade att organisationen inte 

fungerade och ett led i att få den att fungera var utbildning och en personaladministratör.  

 

Många faktorer kan spela roll för hur den enskilda närstående upplever organisationen på 

äldreboendet. Det får inte heller glömmas bort att många närstående kan ha erfarenhet av 

ledning och organisation eller vården som gör att de besitter värdefull kunskap och utgår från 

sina erfarenheter. Ett fungerande äldreboende med adekvat utbildad personal är naturligtvis en 

förutsättning för att över huvud taget bedriva god vård. Att inte fler närstående nämnde detta 
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kan bero på att upplevelserna var att äldreboendena fungerar bra samt att ett fungerande 

äldreboende är en självklarhet.  

 

 

Slutsats 

 

Behovet och upplevelsen av stöd varierade mellan närstående. Upplevelser av stöd var 

beroende av hur kommunikation, relationer och organisationer fungerade. Fanns det brister i 

dessa delar så brast även stödet. En stödperson eller kurator knuten till äldreboende, 

personalutbildning och fler regelbundna närståendeträffar anordnade av boendet var 

välkomnade inslag för att ge stöd till närstående.  

 

Studien belyste också behovet av stöd till närstående efter att personen med demenssjukdom 

har flyttat till äldreboende. Kanske behövs speciella stödformer på äldreboende utvecklas då 

behovet till viss del har förändrat sig från det då personen med demenssjukdom bodde i 

hemmet. Viktigt är skapandet av en relation för att kunna vara stödjande. Att tala och lyssna 

på varandra. Lära känna närstående och vara uppmärksamma på signaler samt behov som 

finns. Att se och bekräfta den närstående.  

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Stöd är ett komplext begrepp. För att fånga upplevelsen av stöd kan intervjuer kombineras 

med observationer. Att observera hur närstående agerar och interagerar med annan personal, 

andra närstående och äldre personer vid ett äldreboende kan ge värdefull information. Sådana 

observationer kan kombineras med intervjuer. På så sätt kan förståelsen av begreppet stöd och 

hur närståendestöd praktiseras på äldreboenden vidgas. 

 

Utifrån föreliggande studies resultat torde en interventionsstudie som fokuserar kring 

huruvida utbildning i närståendestöd till personal påverkar närståendes upplevelser av stöd på 

äldreboenden eller inte. Aspekter som spelar roll för närståendestöd kan också vara hög 

personalomsättning, organisation och tidsbrist där informationsöverföring mellan personalen 

blir lidande. Sedan finns det språkförbistringar som kan leda till missförstånd eller begränsa 

möjligheten till att ge stöd till närstående. Här skulle det vara av värde att fokusera hur 

utbildning i närståendestöd och hur det i praktiken tillämpas över tid, dels för att öppna upp 

möjligheter men också för att få förståelse för eventuella hinder. Det kan visa på 

utvecklingsmöjligheter eller behov av omstrukturering. 

 

En annan möjlig interventionsstudie kan vara att undersöka behovet av kurator vid 

äldreboenden och se huruvida tillgången till kurator leder till ökat välbefinnande för 

närstående. För en del närstående skulle detta kunna innebära lindring eller minskad risk för 

depression och ångest vilket i sin tur skulle kunna spara samhället, den enskilda drabbade 

individen och sjukvården resurser. Det kan till exempel leda till minskad sjukfrånvaro från 

jobbet och minskad kontakt med sjukvården.   
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Bilaga I 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrundsfakta 

- Vilken relation har du till henne/honom? 

- Hur gammal är du? 

- Hur ofta brukar du besöka henne/honom? 

 

 

Stöd 

- Hur upplevde du inflyttningsperioden till äldreboendet?  

- Hade du behov av stöd i samband med inflyttningen?  

Tänkbar följdfråga; Om du fick stöd, vilket stöd fick du i samband med inflyttningen?  

- Upplever du att du får stöd på äldreboendet? 

- Ser stödet olika ut från olika yrkeskategorier? 

- Upplever du att informationen om din anhörig har hjälpt dig på något sätt?  

- Upplever du att vårdpersonal uppmuntrar eller bekräftar din involvering i vården?  

- Vill du beskriva hur du upplever bemötandet och kommunikationen från personal? 

- Om du har behov, upplever du att du kan anförtro dina känslor och funderingar till 

vårdpersonal?  

 

 

Avslutande frågor 

- Finns det något du saknar eller anser kan förbättras med avseende på stöd här på 

äldreboendet? 

- Om du skulle summera; vad är stöd för dig?  

Tänkbar följdfråga: Vilka egenskaper eller kvalitéer bör finnas för att stödja en 

närstående? 

 

 

Exempel på följdfrågor 

- Kan du ge exempel? 

- Vill du beskriva? 

- På vilket sätt? 

- Hur upplevde du det? 

- Om jag har förstått dig rätt, så……..stämmer det? 

- Menar du att…..? 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga II 

Stockholm 201X-XX-XX 

 

Till verksamhetschef 

NN 

xx äldreboende 

 

 

Jag heter Hanna Djapo och är sjuksköterska. Jag studerar specialistsjuksköterskeutbildningen 

med inriktning mot vård av äldre vid Sophiahemmet Högskola. I mitt examensarbete, 

omfattande 15 poäng, har jag valt att studera närståendes upplevelser av stöd på äldreboenden 

(var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). Jag är därför 

mycket intresserad av få genomföra studien vid xx.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid xxx, är jag tacksam för Din underskrift av denna 

bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner Dig tveksam till att 

studien genomförs vid xxx är jag tacksam för besked.  

Har Du frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

 

 

Med vänliga hälsningar   

 

 

Ansvarig för studien:     Handledare:  

Hanna Djapo    Carina Lundh Hagelin 

hannadjapo@hotmail.com   Sophiahemmet Högskola 

Tel. XXXXXX   carina.lundhhagelin@shh.se  

    Tel. XXXXXX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SAMMANFATTNING AV STUDIENS INNEHÅLL OCH UPPLÄGG 

 

Studiens titel: Närståendes till äldre med demenssjukdom och deras upplevelser av stöd på 

äldreboenden. 

Vikten av stöd till närstående till äldre med demenssjukdom fortsätter efter att den äldre har 

flyttat in till äldreboende. Många närstående besöker regelbundet sin anhörig med 

demenssjukdom, deltar i omvårdnaden och bidrar till välbefinnande samt livskvalité. 

Närstående är en del av vardagen och omvårdnaden på äldreboenden. Under närståendes 

vistelse på äldreboende kan de behöva olika former av stöd. De möter olika yrkeskategorier 

och olika människor på boendet. Var och en av dem kan ha en stödjande funktion. Stödet kan 

exempelvis påverka deras delaktighet i omvårdnaden, hur de hanterar flytten till äldreboendet 

eller hanterar sjukdomsprogressen och hur de själva mår. Eftersom stödet är en viktig del i 

omvården så är det av stort intresse att få en nyanserad bild och fördjupad kunskap av hur 

stödet fungerar och om det finns behov av förbättringar. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur närstående till äldre med demenssjukdom 

upplever stöd på äldreboenden. 

 

Studien är kvalitativ och datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer. Planeringen är att 

intervjua omkring 10 närstående från olika äldreboenden. Närstående till äldre som befinner 

sig i livets slutskede kommer exkluderas från studien.  Intervjuerna är tänkta att ske på 

boendet och beräknas ta max 1,5 h. Ett särskilt informationsbrev om studien och förfrågan om 

deltagande kommer att skickas till de närstående. Vid godkännande att få utföra studien på 

detta boende önskar jag ta kontakt med omvårdnadsansvariga sjuksköterskor som kan hjälpa 

till med att identifiera närstående som kan inkluderas i studien. All information som kommer 

att erhållas under intervjuerna samt de olika boendes namn kommer att behandlas 

konfidentiellt. När uppsatsen är färdig kommer det inte kunna härledas information till 

boendena eller deltagarna. 

Studien beräknas vara klar i juni om allt går som planerat. Vid önskemål om att få ta del av 

studien, frågor eller funderingar var god att kontakta undertecknad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jag godkänner härmed att Hanna Djapo får utföra studien ”Närstående till äldre med 

demenssjukdom och deras upplevelser av stöd på äldreboenden” på xxx under följande 

tidsperiod xxxx. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga III 

 

Högskola 

 

Information och förfrågan om deltagande i en intervjustudie 

 

 

Jag är sjuksköterska och läser specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot vård av 

äldre på Sophiahemmet Högskola. Ett led i utbildningen är att genomföra en studie. Jag har 

valt att utföra en intervjustudie vars syfte är att undersöka hur närstående till äldre med 

demenssjukdom upplever stöd på äldreboenden. Det är av stort intresse att få ta del av 

närståendes funderingar, tankar, åsikter och upplevelser för att få en nyanserad bild och 

kunskap om hur närståendestödet fungerar eller hur behovet ser ut.  

Eftersom Du är närstående till en av de äldre som bor på detta boende så tillfrågas Du om 

deltagande i denna intervjustudie. Ditt namn har erhållits från sjuksköterskorna på boendet. 

Deltagandet innebär att jag kommer att träffa Dig för en intervju. Inga förberedelser krävs 

från Din sida. Intervjun sker på boendet och beräknas ta max 1,5 h. För att inte missa någon 

information och på bästa sätt kunna bearbeta materialet samt sammanställa intervjuerna så 

önskas dessa att spelas in. Deltagandet är frivilligt och kan även avbrytas om det är påbörjat.  

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjuerna kommer att avidentifieras och 

hanteras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. När studien är färdig kommer 

heller inga uppgifter att kunna härledas till deltagarna eller boendet i studien. Studien kommer 

att presenteras vid Sophiahemmets Högskola. Vid önskemål kommer studien i sin helhet 

kunna läsas av deltagarna. Information om hur detta ska gå till sker via mail eller telefon till 

deltagarna när studien är färdig och godkänd. 

Om Du vill deltaga i studien, så ber jag Dig ta kontakt med mig, meddela chefen eller 

sjuksköterskan på boendet så kontaktar jag Dig. Ytterligare information eller frågor kan också 

besvaras. 

Deltagandet i intervjustudien är frivilligt, och kan när som helst avbrytas, utan närmare 

förklaring. Ingenting av det Du säger under intervjun kommer föras vidare till 

vårdpersonalen på enheten där din närstående vårdas.   

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Ansvarig för studien:     Handledare:  

Hanna Djapo    Carina Lundh Hagelin 

Mailadress XX   Sophiahemmet Högskola 

Tel. XXXXXX   Mailadress XX  

Tel. XXXXXX  



 
 

 

Samtyckesformulär 
 

Ett deltagande i studien kräver ett skriftligt medgivande. Ditt samtycke innebär att Du 

samtycker till att deltaga i intervjustudien vars syfte är att undersöka hur närstående till äldre 

med demenssjukdom upplever stöd på äldreboenden. 

”Jag har erhållit information om studiens syfte, tillvägagångssätt och har fått tillfällen att 

ställa frågor samt fått dessa besvarade. Jag samtycker till att deltaga i intervjustudien. Om jag 

så önskar, kan jag när som helst avbryta deltagandet, utan att ge någon förklaring”  

 

 

 

Datum: 

 

Deltagarens underskrift  

   

………………………………………. 

 

Namnförtydligande 

 

………………………………………..    

  

       

 

Tack på förhand för Din medverkan! 

  

Hanna Djapo   

Mailadress XX  

Tel. XXXXXX 


