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Inledning: När en äldre människa har ett stort omvårdnadsbehov finns möjligheten att 
flytta till ett särskilt boende. Då äldres vardag ser olika ut är det av yttersta vikt att 
omvårdnadspersonalen kan ge stöd och hjälp så att den äldre skall kunna anpassa sig till 
den nya situationen. Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur anhöriga upplever att 
deras närstående i särskilt boende får en god omvårdnad. Metod: En kvalitativ ansats med 
empiriskt inslag användes där anhörigas upplevelser av omvårdnad, delaktighet och 
bemötande insamlades med hjälp av intervjuer. Resultat: Tre olika kategorier Omvårdnad, 
Delaktighet och Bemötande med nio underkategorier. En betydelsefull del i omvårdnaden 
är att det skapas en god kontakt mellan anhöriga och omvårdnadspersonalen för att finna 
ett bra sätt att kommunicera på. Det framkom hur viktigt det är att som vårdtagare känna 
att de blir sedda för den de är och att de får vara delaktiga i de omvårdnadsåtgärder som 
beslutas av omvårdnadspersonalen. Diskussion: Resultatet kan bidra till en ökad förståelse 
för anhörigas upplevelser av hur omvårdnaden bedrivs i särskilt boende. När anhöriga 
göras mer delaktiga i omvårdnaden, kan det leda till en bättre omvårdnad för vårdtagaren i 
särskilt boende. Slutsats: Resultatet som författarna kom fram till skulle kunna användas i 
utbildningssyfte då omsorgen av äldre människor kräver att omvårdnadspersonalen 
ständigt förnyar sina kunskaper. Detta kan vara till gagn för sjuksköterskan, de anhöriga 
och de äldre som bor i särskilt boende.  
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Introduction: When a senior person has a large need for special care there is an option to 
relocate to a nursing home. The seniors every day varies there for it is of outmost 
importance the nursing care staff can support the senior that he maybe adapt to the new 
situation. Purpose: The purpose with this study is to enlighten how relatives experience 
their close ones in special nursing home receive good care treatment. Method: A quality 
approach with empirical elements is used where relatives experiences of care, being part of 
and recievment was collected with the help of interviews.  Results: Three categories Care, 
Involvment and Recievment with nine sub categories. An important part in care is to create 
good contact between relatives and nursing care staff to evolve good ways for 
communication. It was revealed how important it is as a health care patient to feel they’re 
being looked upon for who they are and they be part of treatment measures and decisions 
made by nursing care staff. Discussion: The results can contribute to an increased 
understanding to how relatives experience care is being conducted in a special 
accommodation. When relatives are made more involved in care, may lead to a better care 
for care patient in a nursing home.  Conclusion: The results which have been concluded 
could be used in educational purposes when the care of senior people demands that nursing 
care staff continuously renews their knowledges. This could be of use for the nurse, the 
relatives and the seniors living in a nursing home. 
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INLEDNING 

 
Människor som behöver vård och omsorg ska få de insatser som de har behov av och som 
lagen ger dem rätt till, i Sverige år 2010. Socialstyrelsen är tillståndsmyndighet som 
granskar att vården och omsorgen följer lagarna (Socialstyrelsen, 2010a). Länsstyrelsen i 
Stockholms län (2009) skriver i ett pressmeddelande från 2009-10-14: Här säger Britt 
Utstrand:”- Merparten av de äldre är nöjda med personalens bemötande, men otillräcklig 
bemanning och tidsbrist gör det svårt för personalen att se till de boendes individuella 
behov och önskemål”. Sainio och Hansebo (2008) beskriver att en nationell handlingsplan 
utarbetades för äldrepolitiken, målen var, ett aktivt liv och inflytande i samhället och över 
sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, att bemötas med respekt 
samt att ha tillgång till god vård och omsorg. Dagens Nyheter (2008) skriver att 
äldreboenden är underbemannade. I Stockholm fick äldreombudsmannen ta emot 1500 
samtal och brev och 40 procent handlade om brister i vård och omsorg. Många problem 
beror på att bemanningen är för låg inom äldreomsorgen. Inger Lisslö, 
äldreomsorgsinspektör säger här: ”Vissa boenden har väldigt låg bemanning på kvällar, 
nätter och helger. I vissa fall ska en personal ta hand om 28 äldre”(a.a.). Värdighet och 
livskvalitet skall inte behöva innebära att de äldre ska känna ensamhet och isolering utan 
de skall känna att trygghet ges i särskilt boende i Sverige år 2010. Sveriges regering (2010) 
har tagit bristerna på allvar och lagt fram en proposition till riksdagen under namnet: 
Värdigt liv i äldreomsorgen (Regeringskansliet, 2010). Ett av lagförslagen som föreslås: 
En bestämmelse i socialtjänstlagen (SoL), Socialstyrelsen (2010b) om en nationell 
värdegrund för äldreomsorgen; Socialtjänstens omsorg av äldre ska inriktas på att äldre 
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
 
När en äldre människa har ett stort omvårdnadsbehov finns möjligheten att flytta till ett 
särskilt boende, vilket innebär en boendeform där äldre människor bor och får beviljade 
hjälpinsatser från kommunen. De äldre som bor på ett särskilt boende benämns ofta som 
vårdtagare. I ett särskilt boende har sjuksköterskan ett mer komplext ansvar och är inte 
delaktig i omvårdanden på samma sätt som inom slutenvården. I ett särskilt boende är det 
omvårdnadspersonalen som ger omvårdnad efter beslutade insatser enligt socialtjänstlagen 
(SoL), Socialstyrelsen (2010b) och har en enhetschef som arbetsledare. Trots att 
sjuksköterskan inte är chef för omvårdnadspersonalen är hon ändå ansvarig för att 
omvårdnaden utförs på ett korrekt sätt. Här kan det uppstå problem för sjuksköterskan då 
hon inte närvarar när omvårdnaden ges till den äldre av omvårdnadspersonalen men kan 
ställas inför mötet med anhöriga och deras upplevelser av omvårdnaden. Är omvårdnaden, 
delaktigheten och bemötandet tillräckligt god för att de äldre i särskilt boende ska uppleva 
att de har livskvalitet i vardagen. Författarnas tidigare erfarenheter är att det är svårt att ge 
god omvårdnad, delaktighet och bemötande till äldre i särskilt boende idag, då besparingar 
och personalminskningar har lett till att omvårdnadspersonalen inte hinner med alla 
vårdtagarna och deras individuella behov. Därför är syftet med denna att studie belysa hur 
anhöriga upplever att deras närstående i särskilt boende ges möjlighet till god omvårdnad. 
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BAKGRUND 

Omvårdnad 

Teorier 

 
Omvårdnaden styrs utifrån uppfattningen att en person är så sjuk eller frisk som hon 
känner sig (Eriksson, 1989). Tre väsentliga begrepp i vårdandet är människa, hälsa, vård 
och lidande (Eriksson, 1995). Människans huvudsakliga existentiella problem är 
förhållandet mellan människan och Gud samt mellan individen och andra människor, 
Eriksson (1987a) skriver att det är i dessa relationer som människan och hennes existens 
skapas. Erikssons syn på människan är nära knuten till förhållandet mellan individen och 
”den andra”. ”Den andra ” omfattar både ”den abstrakta andra” och ”den konkreta andra”. 
Den konkreta andra i detta fall är anhöriga, vänner och professionella vårdgivare, ”den 
abstrakta andra” omfattar ett uttryck för Gud. Individens förhållande till den abstrakta 
andra och till andra människor kan beskrivas med hjälp av begreppen tro, hopp och kärlek 
(Eriksson, 1987a). Människan uppfattas som en dynamisk enhet bestående av en inre kärna 
”självet” och ett yttre ”hölje” (a.a.) Hälsa innebär helhet och integration av kropp, själ och 
ande. Vårdandet innebär olika former av ansning, lekande och lärande och genom detta 
framställa ett tillstånd av kroppsligt och andligt välbefinnande. Eriksson (1987a) skriver 
vidare att en upplevelse av att befinna sig i en utveckling som syftar till att upprätthålla 
eller stödja hälsoprocesserna. Eriksson (1987b) anser att människan behöver professionell 
omvårdnad när den naturliga vården inte räcker till för vederbörande. All professionell 
vård ska syfta till att stödja eller ta över den naturliga vården när denne inte räcker till 
längre. Därför är det viktigt att ta hänsyn till den enskilde individen som helhet och hennes 
lidande när man utformar vården kring henne (a.a.). I en beskrivning av Eriksson (1986) 
framgår det att hälsa är en central utgångspunkt för vårdande i olika former och 
hälsoprocesser. Hälsans tre olika dimensioner är: Friskhet, sundhet och välbefinnande. 
Friskhet och sundhet står för hälsans objektiva dimensioner rörande det fysiska och 
psykiska, välbefinnande får representera den subjektiva upplevelsen (a.a.). Vårdandet utgör 
en egen kultur, som under utvecklingens gång antagit olika former. Det är en kultur som 
skapats av människor som finns i den, i första hand vårdare av olika slag och vårdtagare 
(Eriksson, 1987b). 
 

Bärande begrepp 

 
Inom ämnesområdet omvårdnad är följande begrepp centrala: människan, hälsa och 
välbefinnande, vårdande och livssammanhang och miljö (Högskolan i Skövde, 2010). 
Författarna har valt att koppla sin studie till begreppen vårdande och hälsa och 
välbefinnande. Omvårdnad utgår från vetskapen att brister kan uppstå, eller redan har 
uppstått, när det gäller att tillgodose allmänmänskliga behov.  
Vårdandet av och relation till situation som hon befinner sig i. All omvårdnad skall ha 
fokus på hela människan, situationen och även samspelet mellan person och miljö.  
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För att kunna utöva god omvårdnad krävs att utföraren har goda teoretiska kunskaper. 
Teoretisk kunskap är en form som har stor betydelse för praktisk omvårdnad.  
En viktig förutsättning för god omvårdnad är att visa omsorg och respekt för patientens 
autonomi, integritet och värdighet (Socialstyrelsen, 2005). All omvårdnad kräver 
inlevelseförmåga. Kunna föra en dialog med vårdtagaren och att samarbeta med 
vårdtagaren. Att kunna bemöta vårdtagaren med respekt och ha en god människosyn och 
goda värderingar, det är grunden för god omvårdnad. Varje vårdhändelse innebär ett möte 
mellan livsvärdar, mellan vårdare och vårdtagare (Dahlberg, 1997). I begreppet god 
omvårdnad ingår också att ha förståelse för patientens livshistoria, att tillgodose patientens 
grundläggande behov, att kunna anpassa hjälpen och anpassa miljön.  
 

Människans hälsa och välbefinnande 

 
Eriksson och Herberts (1992) har beskrivit hälsa: Hälsa är relativt i förhållande till 
människan, hennes aktuella livssituation och kultur, Hälsa är beroende av människans 
livsperspektiv, Hälsa är mer än frånvaro av sjukdom, Hälsa kan inte reduceras till enbart 
frånvaro av sjukdom. En människa kan t.ex. uppleva hälsa trots sjukdom. Kasèn, Nordman, 
Lindholm och Eriksson (2008) skriver att i en förstelnad och statisk vårdkultur råder 
förutbestämda mönster för vården och dessa förverkligas på bekostnad av den enskilde 
patientens behov. I en förstelnad kultur är oftast inte patienten med i vårdplaneringen, han 
blir heller inte tillfrågad om sina önskemål och behov, andra bedömer hans situation 
(Kasén et. al.,2008). När omvårdnaden brister kommer ofta andra problem med i bilden, 
exempelvis ensamhet. Att kunna känna sig trygg i ett särskilt boende är viktigt för såväl 
äldre människor som deras anhöriga, men även att slippa eller få ha ensamheten är en 
viktig del att ta hänsyn till människor som lever i särskilt boende. För en del vårdtagare 
kan aktiviteter med ett socialt innehåll vara av stor betydelse för det fysiska och psykiska 
välbefinnandet. Välbefinnande kan vara exempelvis att få komma ut när man vill eller göra 
sådant som man trivs med (Socialstyrelsen, 2009a). 
 

Helhetssyn 

 
Dahlberg (1997) beskriver helhetssyn som en angelägen vårdvetenskaplig uppgift att 
definiera och förstå företeelsen vårdare och vårdtagarens villkor i vården. Det talas ofta om 
helhetssyn i vården, att vårdtagaren skall bli förstådd och vårdas i en helhetssyn. I en 
intervjustudie av Dahlberg (1992) framkommer det att helhetssyn är ett mångtydigt 
fenomen och att det finns olika förhållningssätt till vårdtagaren. Det finns olika sätt att 
förstå helhetssyn i vården avspeglar sig tydligt i att det finns olika människosyner. 
Dahlberg (1997) skriver att i en holistisk världsbild är människan inte reducerbar eller 
atomiskt uppbyggbar, utan ses i ett livsvärldssammanhang eller någon annan meningsfull 
kontext. I världsbilden ingår begreppet människosyn, ett centralt begrepp när vård och 
vårdande fokuseras. Då är det viktigt att reflektera över vad en människa egentligen är, vad 
tillvaron består av och innebär för individen och vilka villkor som påverkar den 
existentiella situationen (a.a.). 
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Äldre personer och deras åldrande  

 
Andel äldre personer i befolkningen kommer att öka väsentligt under de kommande åren, 
personer över 80 år kommer att öka dramatiskt, detta kommer bli en utmaning för 
samhället. Åldrande beskrivs som en kedja av händelser och förändringar som synliggörs i 
biologiska, psykologiska och sociala funktioner hos människan (Tornstam, 1998). Stabell 
och Lindström (2003) beskriver att det är en svår balansgång mellan att vara 
hjälpbehövande och samtidigt bli bemött med värdighet och respekt när människor blir 
äldre. Drageset (2002) anser att i värdigheten kommer även vikten av att ha sociala 
kontakter in som en viktig aspekt, samt vikten av att ha kontakt med vänner och 
familjemedlemmar. I sin studie kom författaren fram till att 86 procent av de tillfrågade 
rapporterade att de hade kontakt med vänner och bekanta medan 73 procent hade 
regelbunden kontakt med sina barn. Åldrandet påverkar också det sociala livet hos äldre 
människor. Emotionell ensamhet förorsakas av ett bortfall av nära relationer till andra 
människor. Åldrandet innebär också att man blir mer ensam. Betydelsen av relationer för 
äldre människor är att känna samhörighet med umgänget. Detta visar sig i att äldre föredrar 
regelmässig kontakt med vänner i samma ålder som de själva före umgänge med deras 
egen familj (a.a.).  
 
Vikten av att ha en god livskvalitet när människan blir äldre är av största vikt. Definitionen 
framgångsrikt åldrande och livskvalitet visade sig överlappa varandra. Detta 
överrensstämmer med livskvalitet som slutpunkten av aktivt åldrande (Bowling, 2008). I 
åldrandet ingår även begreppet integritet – att respektera att äldre människor själva minskar 
sina känslor av ensamhet, isolering och avskildhet, detta kan sammanfattas med att 
begreppet integritet är komplex och har flera dimensioner (Randers & Mattiasson, 2000). 
Svensk sjuksköterskeförening (2010) skriver att äldre har också rätt till god och säker 
omvårdnad. Likaså är det väl dokumenterat att bristande omvårdnads- och medicinska 
resurser i kompetensen utgör en risk för en god och säker vård av äldre personer, vilket 
Socialstyrelsen konstaterad i sin lägesrapport för 2008. 

Särskilt boende 

 
I Sverige finns omkring 95 600 personer i åldern 65 år och äldre som bodde permanent i 
särskilda boendeformer den 31 december 2008. Av dessa var drygt 80 procent 80 år och 
äldre och cirka 70 procent var kvinnor (Socialstyrelsen, 2009b). De olika lösningar för 
boende och stöd som kommunen erbjuder äldre behöver anpassas till varje individs behov 
och i större utsträckning utgå ifrån personliga önskemål. Personer som ska få hjälp med 
enkel matlagning, rehabiliteringsträning eller att hitta ett nytt boende behöver få större 
inflytande över vilket stöd som behövs och hur det utformas. Vanligtvis är den tekniska 
standarden i insatser som erbjuds äldre hög men ibland saknas förutsättning för en 
personlig prägel, som möjligheten till att skapa en hemlik miljö på ett särskilt boende 
(Socialstyrelsen, 2009c). Karakteristiskt för särskilt bonde för äldre är att byggnadens skala 
och rumshöjd ska vara den samma som för vanliga bostäder. Självklart ska krav på 
säkerhet vid användning, tillänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga, brandsäkerhet och utrymningsvägar tillgodoses.  
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Exempel på nedsatt rörelseförmåga är nedsatt funktion i armar, händer, ben liksom balans. 
Exempel på nedsatt orienteringsförmåga är nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga 
(Länsstyrelsen i Uppsala län, 2007). 
 

Att vara boende på ett särskilt boende 

 
För att som äldre behöva flytta till ett särskilt boende krävs att personen är i situation som 
uppkommit av mycket svåra fysiska eller psykiska sjukdomar (Bergman, Parker & 
Thorslund, 2000). En orsak till att äldre måste flytta till särskilt boende kan vara den 
anhörige som vårdat i hemmet inte längre orkar med vårdande i hemmet (Sandberg, Nolan 
& Lund, 2002). I en studie av Sainio och Hansebo (2008) visar det på att en återkommande 
upplevelse hos äldre människor som flyttar till särskilt boende är att det upplevs som ett 
kollektivboende. Denna boendeform är ofta ett boende som den äldre själv inte har valt. 
Beslutet att flytta till särskilt boende är ofta en process och beslut som den äldre människan 
inte själv har tagit. I samma studie påvisas att många äldre som flyttar till särskilt boende 
inte är förberedda på vad detta innebär. För många äldre kan en flytt till ett särskilt boende 
upplevas som att komma till ett ”förvaringställe”. Det blir en stor förändring i dagliga 
rutiner och många möten med omvårdnadspersonal. Då de äldres vardag ser helt olika ut 
från person till person är det av yttersta vikt att omvårdnadspersonalen kan ge stöd och 
hjälp för att den äldre skall kunna anpassa sig till den nya situationen (a.a.). 
 
Enligt Andersson, Pettersson och Sidenvall (2007) är en majoritet av de boende som 
beskriver en tillfredsställelse med boendet. De var nöjda, kände sig säkra och uppskattade 
den privata och hemlika atmosfären i lägenheten. Slettebö (2008) skriver att den 
huvudsakliga erfarenheten av att känna sig trygg men ändå en känsla av ensamhet är 
karakteristiskt för äldre. Även inom äldreboendet är den självuppskattade hälsan av 
betydelse för vårdtagarens omdömen om äldreboendets kvalitet. Desto sämre hälsa desto 
lägre omdömen får de olika kvalitetsområdena i äldre boendet. Vårdtagare med god hälsa 
är betydligt nöjdare än brukare med sämre hälsa (Socialstyrelsen, 2009a).  

Anhöriga 

 
Begreppet anhörig kan innefatta vårdtagarens make/maka, barn, barnbarn eller god vän. I 
en studie av Häggström, Kihlgren, Kihlgren och Sörlie (2006) visar de på att anhöriga 
behöver mer stöd och mer möjligheter, så att de kan delta i vården. Studien visar att de 
anhörigas engagemang i arbetet för ett rättvisare samhälle och skyddet av äldres rättigheter 
har ökat. Det är viktigt att vårdgivare och ledning som arbetar med äldre människor inser 
att de, tillsammans med de äldre och deras anhöriga, är en del av samhället och att alla 
individer påverkas av diskursen i samhället. Birkeland och Natvig (2008) beskriver att 
kontakten med familjen är i stor grad beroende av familjens vilja och möjlighet till att ha 
kontakt med sina äldre närstående, detta är något som de äldre sällan själva kan styra över. 
De anhöriga till äldre personer vill inte upphöra med sin omsorg när han/hon flyttar till ett 
särskilt boende. Tvärtom, vill många anhöriga besöka deras äldre familjemedlemmar och 
bistå med omvårdnaden.  
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För många innebär detta att det är svårt att ta på sig rollen av att vara släkt men ändå 
delaktig i omvårdnaden och de känner även osäkerhet hur de bör integreras med 
vårdgivaren. De anhörigas insatser för att hjälpa är viktiga för det civiliserade samhällets 
social kapital, där förtroendefulla relationer är viktiga. Förmågan att hjälpa och stödja 
andra i deras omvårdnadsbehov kan vara viktiga för individen och kan vara ett uttryck för 
goda relationer mellan människor (Birkland & Natvig, 2008).  
 
Anhöriga kan vara ett stöd för vårdpersonalen när deras tid inte räcker till, eller att de inte 
har de nödvändiga kunskaper om den äldres livshistoria och personliga egenskaper. 
Kunskaper om de äldre på särskilt boende kan ibland avslöja problem innan de blir 
uppenbara för de anställda, vars uppmärksamhet kan bli distraherat på grund av deras 
ansvar för ett stort antal vårdtagare på särskilt boende (Hertzberg & Ekman, 2000). 
Nackdelen med enrumsboende var att vårdtagarna kände sig ensamma. Få personer i 
särskilt boende ville ha mer aktiviteter, men många vårdtagare kände att deras anhöriga var 
uttråkade. För många vårdtagare är samtalet kanske den viktigaste aktiviteten i särskilt 
boende. Vad beträffar självbestämmande var det en del vårdtagare som inte var helt nöjda 
enligt deras anhöriga Andersson et. al., (2007). De flesta anhöriga i studien av Häggström 
et. al., (2006) var av den åsikten att man bör försöka ge god omvårdnad för de äldre som 
bor i särskilda bostäder, de pekade också på fördelarna med äldre människor i särskilt 
boende. Anhöriga pekar även på fördelarna för äldre människor att känna igen sin 
omgivning och vikten av grannskap, båda dessa faktorer skapade en känsla av kontinuitet. 
De anhöriga talade även fördelarna med att äldre människor bor i särskilt boende 
anläggningar, när de är i behov av vård 24 timmar om dygnet (a.a.). 

 
PROBLEMFORMULERING 

 
Att vara anhörig kan vara svårt då de ofta ställs vid sidan av sin närståendes vård när 
han/hon flyttar till särskilt boende, och inte längre kan vara delaktig i omvårdnaden på 
samma sätt om tidigare. Upplevelsen av att få en god omvårdnad är att känna samhörighet 
med anhöriga och vårdpersonal i åldrandets process. Som sjuksköterska är det viktigt att 
använda sig av anhöriga som en resurs, då det gäller att kunna få en så bra bild som möjligt 
av vårdtagaren, hans/hennes tidigare liv och levnadsvanor. Då kan vi tillsammans 
vårdtagare, anhöriga och vårdpersonal skapa en god livskvalitet för vårdtagaren. Målet 
med denna studie är att få ökade kunskaper om vad anhöriga som har närstående på särskilt 
boende upplever är en god omvårdnad, om deras närstående ges möjlighet till god 
omvårdnad, får vara delaktiga i sin omvårdnad och bemöts med värdighet och respekt. 
Författarna har själva, både som sjuksköterskestudenter och på tidigare arbetsplatser, själva 
mött anhöriga som har haft olika upplevelser på hur omvårdnaden av deras närstående på 
särskilt boende har utförts. 
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa hur anhöriga upplever att deras närstående i särskilt 
boende får en god omvårdnad. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR  

 Anhörigas upplevelser av omvårdnaden på särskilt boende. 
 Anhörigas möjligheter till delaktighet i omvårdnaden i särskilt boende. 
 Anhörigas upplevelser av att närstående bemöts med värdighet och respekt. 

METOD 

Studien är genomförd inom ramen för en kvalitativ studie och är empirisk. Denna ansats 
används för att kunna uppnå syftet med studien. Studien genomfördes som en intervju 
studie med anhöriga till äldre i särskilt boende. Då valet av metod var att ta del av 
anhörigas upplevelser att deras närstående i särskilt boende får en god omvårdnad, ansågs 
intervjuer med tre huvudfrågor vara en bra undersökningsmetod. Nyberg (2000) skriver att 
avsikten med kvalitativa ansatser är att uttyda och förstå fenomen. När kvalitativa metoder 
används är frågorna vem, hur/på vilket sätt och varför som ska besvaras. Då det i studien 
ska framgå information om vem, varför och för vem åtgärder görs ansågs det lämpligt att 
använda kvalitativa metoder enligt Nyberg (2000). 

Urval 

 
För att komma i kontakt med informanter besöktes ett flertal kommuner i Västra Götaland. 
I dessa kommuner besökte författarna pensionärsorganisationerna PRO och SPF, och bad 
att få komma på ett möte för att informera om studien och söka informanter (Bilaga A). 
Vid besök hos PRO föreningen träffade författarna två personer i föreningens styrelse och 
presenterade syftet med studien. Responsen från dessa var positiv och de inbjöd författarna 
att delta vid ett medlemsmöte där syfte med studien presenterades. Innan författarna 
presenterade sin studie valde PRO´s representant att informera om studien. Ett 
informationsbrev (Bilaga A) med en förfrågan om intresse att delta i denna studie 
lämnades ut till intresserade personer vid denna träff. Då antalet blivande informanter inte 
var tillräckligt i denna PRO förening valde författarna att söka fler informanter i andra 
pensionärsföreningar i de utvalda kommunerna. Vid kontakt med en SPF förening fick 
författarna god respons och föreningen lovade att söka informanter bland sina medlemmar. 
De som var intresserade av att delta i studien ombads att ta kontakt med författarna. Detta 
ledde till att författarna fick ytterligare några fler informanter till studien. 
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Till informanterna delades det ut ett frågeformulär om medverkan i studien och ett 
samtycke att skriva på för att godkänna sitt deltagande (Bilaga B).  
Informanterna ombads i formuläret att kontakta författarna via telefon eller e-post för att 
bestämma om deltagande i studien, vid denna kontakt gavs informanterna möjlighet att 
bestämma tid och plats för intervjugenomförande. Kriterier för ett deltagande i denna 
studie var att informanterna var anhöriga till äldre människor som är bosatta i särskilt 
boende i de av författarna undersöka kommunerna i Västra Götaland. Enligt Nyberg (2000) 
måste antalet informanter väljas så att man får tillräckligt med information för sin 
resultatdel och för att kunna dra meningsfulla och någorlunda tillförlitliga slutsatser. 
Författarnas målsättning var att antalet informanter skulle vara sju – åtta informanter. 
Utfallet av antal informanter blev sex personer som valde att delta i studien, efter att de fått 
ta del av författarnas information. Författarna upplevde en mättnad i sökandet av 
informanter, trots att sökandet av informanter gjordes hos flera pensionärsföreningar i de 
undersökta kommunerna. 

Datainsamling 

 
I denna studie har det betonats vikten av frivillighet, anonymitet och rätten att när som 
helst avbryta intervjun. Målet med en kvalitativ forskningsintervju är att få en nyanserad 
beskrivning av den intervjuades livsvärd. Denna intervjumetod vill beskriva och förstå 
innebörden av vad den intervjuade berättar (Kvale & Brinkmann, 2009). Informanterna 
fick själva välja tid och plats för intervju, en informant valde att intervjun genomfördes på 
biblioteket, Högskolan i Skövde och de andra fem informanterna valde att intervjun 
genomfördes hemma hos dem. Under intervjuerna deltog båda författarna och 
rollfördelning var att en av författarna ställde intervju frågorna, och den andre observerade 
kroppsspråk och ställde följdfrågor till informanten, när det fanns anledning till att göra 
detta enligt författarna. Innan intervjun påbörjades informerade författarna om de etniska 
aspekterna och att deltagande var frivilligt och att informanterna när som helst hade rätt att 
avbryta intervjun om de så önskade. Intervjuerna togs upp med bandspelare och 
mobiltelefon. En intervjuguide med tre huvudfrågor (Bilaga C) har använts och beroende 
på informanternas svar ställdes följdfrågor. Dahlberg (1997) anser att följdfrågor är bra att 
använda sig av, för då får informanterna en möjlighet att fördjupa sig och på så sätt berätta 
mer om sina upplevelser.  Utöver intervjuguiden valde författarna att avsluta varje intervju 
med att fråga om informanten hade något mer att berätta eller om de ville tillägga något till 
sin tidigare information. Informanterna fick inte tillgång till frågorna i förväg. Varje 
intervju pågick i c:a 25 minuter och intervjuerna genomfördes i samtalsform. Allt insamlat 
intervjumaterial förvarades av författarna var för sig i Högskolan i Skövdes datasystem och 
efter avslutad studie raderas datamaterialet. 

Analys 

 
Till analysdelen använde författarna en kvalitativ analysmetod, eftersom det var de 
anhörigas upplevelser av omvårdnad som var väsentligt i denna studie. Författarna använde 
sig av analysmetoden helhet – delar – helhet (Dahlberg, 1997). Intervjumaterialet 
transkriberades, vilket innebar att vi skrev ner samtalen noggrant och i fulltext för att 
senare analysera det ett flertal gånger.  
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Intervjumaterialet transkriberades av författarna var för sig i ett första skede och sedan 
valde författarna att jämföra det transkriberade materialet tillsammans för att kunna plocka 
ut likheter i de texter som transkriberat. I en kvalitativ analysmetod ska allt material enligt 
Dahlberg (1997) analyseras i tre faser.  
 
Första fasen är betänklighetsgörande fasen. I denna fas läste författarna igenom allt 
material noggrant i utskriftsform, för att en förståelse och helhet av materialet.  
Andra fasen är den egentliga analyserandefasen, där en kreativ tolkning av materialet görs. 
För att göra detta möjligt måste texten delas upp i mindre delar, detta leder till fördjupa 
förståelsen för materialet. Författarna valde att lyfta fram viktiga citat och delar ur det 
transkriberade materialet som sedan sammanställde på tankekartor. På tankekartorna hade 
författarna tre huvudkategorier där citaten samlades under för att sedan bryta ner dem i 
huvudkategorier och underkategorier, dessa underkategorier kom fram genom att noga 
diskutera igenom de citat som lyfts fram ur det transkriberade materialet. 
Tredje fasen, resultatfasen, behandlar åter texten som en helhet, vilket innebär att ett försök 
att urskilja dolda tankar och värderingar i materialet, vilka antecknas och markeras i 
textmaterialet.  
 
De kategorier som författarna har använt skapades ur de mönster av kvalitativa likheter och 
skillnader som har analyserats fram i datamaterialet. En viktig parameter för författarna var 
att alla citat som användes till resultatet stämde överrens med syfte. Det är viktigt att 
analysen hela tider återspeglas i syftet med denna studie. Sammanställning av analys och 
resultat i en lämplig form i exempelvis, rubriker enligt Dahlberg (1997) beskrivning. I 
denna studie har författarna valt upplevelserubriker. Allt arbete med att transkribera, 
sammanställa, plocka ut citat och skriva huvudkategorier och underkategorier till resultatet 
har författarna gjort tillsammans. Dessa består i grunden av enskilda personers sätt att 
uppfatta och resonera om en företeelse (Dahlberg, 1997). För att kunna göra en teoretisk 
analys av intervjutexter är det viktigt att det finns ett rikt intervjumaterial om de aspekter 
som ämnet har relevans för (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale och Brinkmann (2009) 
menar vidare att det inte finns någon standardform för hur rapportering av resultat från en 
intervju undersökning skall se ut. Författarna har valt att redovisa undersökningen genom 
citat kopplat till beskrivande text under tre huvudkategorier och nio underkategorier i 
resultatet. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I denna studie utgick författarna ifrån rapporten Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk 
humanforskning (Medicinska Forskningsrådet, 2003). I den rapporten framgår det att alla 
uppgifter ska behandlas konfidentiellt, vilket innebär att allt material ska förvaras på ett 
säkert sätt så att deltagarnas identitet inte kan röjas. 
 
Nyberg (2000) skriver att man måste visa ansvar och hänsyn mot det man undersöker och 
respektera deras integritet genom att till exempel:  

 Bedöma risken för deltagande respondenter/försökspersoner. 
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 Undvika att föra respondenterna bakom ljuset eller dölja något för dem om det inte 
är absolut nödvändigt. 

 Försäkra sig om att de som deltar i undersökningen gör det frivilligt och att de är 
väl informerade om vad saken gäller. 

 Tillförsäkra dem som deltar rätten att när som helst dra sig ur eller vägra svara på 
frågor. 

 Bevara alla uppgifter som införskaffats strikt konfidentiellt på det sätt som man 
lovat vid insamlingen av data så att man kan hålla respondenterna fria från negativa 
följder. 

 
Författarna har informerat informanterna om att hänsyn tagits till deras integritet i samband 
med att intervjuerna genomfördes, informerat om syftet med studien, vad deras medverkan 
kommer att innebära och att det är frivilligt att delta samt att man när som helst och utan 
förklaring kan avbryta sitt deltagande. All information som var av vikt för informanterna 
gavs både mutligt och skriftligt av författarna. Endast författarna och handledaren kommer 
ha tillgång till det insamlade materialet och detta material kommer att förstöras och raderas 
efter att studien. Alla informanterna har behandlats lika under studien och informanterna 
har erbjudits att få ta del av den slutgiltiga rapportern. 
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RESULTAT 

Vid analys av insamlat datamaterial identifierades tre olika kategorier, och nio 
underkategorier (Figur A), som beskriver anhörigas upplevelser av omvårdnad, delaktighet 
och bemötande. Med hjälp av citat som hämtats från datamaterialet presenteras varje 
kategori enskilt. Ett vanligt sätt att presentera resultat från en intervjuundersökning är att 
använda utvalda citat i resultatredovisningen (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 

  
Kategorier Underkategorier 

Omvårdnaden  
 

- Omvårdnadspersonalens engagemang 
- Kommunikationssvårigheter  
- När tiden inte räcker till 
- Brist på kommunikation 
- Brist på respekt för vårdtagaren 

 

Delaktighet  
 

- Att få vara delaktig  
- Att inte få vara delaktig 

 

Bemötande  
 

- Bemötande av vårdtagarna med 
värdighet och respekt 

- När vårdtagarens rättigheter kränks 
 

Figur A. Tre identifierade kategorier och nio underkategorier som beskriver de 
frågeställningar som studien syftar till. 
 

Omvårdnaden  

 
För informanterna är omvårdanden viktig, att deras närstående får den omvårdnad och den 
hjälp de behöver för att kunna känna livskvalitet i vardagen. För att kunna ge god 
omvårdnad krävs det att omvårdnadspersonalen har goda kunskaper i omvårdnad och den 
individen som de vårdar. Detta har delats upp i fem underkategorier. 
Omvårdnadspersonalens engagemang, kommunikationssvårigheter, när tiden inte räcker 
till, brist på kommunikation, brist på respekt för vårdtagaren. 
 
 



12 
 

Omvårdnadspersonalens engagemang 

 
Informanterna uppgav att man alltid upplever omvårdnadspersonalen som väldigt 
tillmötesgående och att de visade på ett stort engagemang och intresse för 
omvårdnadsåtgärderna som skulle utföras. Omvårdnaden utfördes med stor inlevelse och 
tydlig kontakt med vårdtagaren, under hela omvårdnadsinsatsen, vilket informanterna 
upplevde som att det är bra omvårdnadspersonal som gör ett bra arbete. 
 
…personalen gör ett jättebra jobb, jag behöver inte oroa mig för mamma och hennes 
omvårdnad… 
 
…min mor har alltid fått den hjälp hon behöver och när hon ber om hjälp  
 
Informanterna var positiva till den omvårdnaden som deras fick närstående fick i särskilt 
boende. De upplevde att omvårdnadspersonalen verkligen gör ett bra arbete och alltid 
försöker se människan bakom vårdtagaren och att ge han/henne den omvårdnad som de 
behöver och ibland även det lilla extra som kan förgylla tillvaron.  
 
…töserna är alltid så snälla och hjälpsamma och ber man om något extra så är det sällan 
några problem… 
 
…alltid härligt att se att personalen vill hjälpa henne och inte bara ser henne som en som 
en gammal tant som behöver hjälp… 
 
…alla är så snälla och så får han en snaps till maten ibland… 
 
Upplevelsen av att omvårdnadspersonalen i särskilt boende är tillmötesgående och visar på 
engagemang visar sig i att vårdtagarna alltid sätts i första rummet. Omvårdnadspersonalen 
försöker alltid vara lyhörda för närståendes önskemål och försöker alltid att ordna det på 
bästa sätt för vårdtagarna, så att deras tillvaro skall bli så bra som möjligt. 
 
Personalen var helt fantastiska i början av mammas tid på boendet, när hon inte ville vara 
där… 
 
…personalen känner sina vårdtagare mycket bra, vet precis vad de vill ha och hur dom vill 
ha det… 
 
Har bara positiva saker att säga om personalen, mamma mår så bra där hon bor och får 
en jättefin omvårdnad… 
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Kommunikationssvårigheter 

 
Ibland uppstår missuppfattningar då det förekommer språkproblematik främst på särskilt 
boende där delar av omvårdnadspersonalen är av utomnordisk etnicitet, och har ett annat 
modersmål än vårdtagarna är vana vid. Språksvårigheterna kan leda till att 
missuppfattningar uppstår, som kan upplevas negativt av vårdtagaren inte förstår vad som 
sägs.  
 
… svårt att förstå vad de säger……många olika kulturer och språk som blandas… 

 

När tiden inte räcker till 

 
Några informanter upplevde att omvårdnadspersonalen gör ett fantastiskt arbete trots 
knappa resurser och i många fall låg personal bemanning. Detta innebar att 
omvårdnadspersonal inte frigörs för att delta vid aktiviteter utanför det särskilda boendet. 
 
Kontaktpersonen fick inte följa med till tandläkaren, det skulle anhöriga sköta enligt 
vårdenhetschefen… 
 
Informanternas uppfattningar om hur personalen är tillgänglig när de kommer på besök hos 
sina närstående är att på helgerna ser man aldrig någon omvårdnadspersonal annat än vid 
måltiderna. Informanterna upplevde att närstående ibland fick påminna 
omvårdnadspersonalen om att få saker utförda som hon behövde ha hjälp med.  
 
…undrar ibland om det bara finns personal vid sänggående och måltider… 
 
…finns aldrig någon personal här när vi kommer på besök… 
 
Anhöriga upplevde detta som att på kvällar, helger och nätter får vårdtagarna klara sig på 
egen hand då det av tradition alltid har varit lägre personalbemanning, trots att antalet 
vårdtagare är det samma som på vardagen. 
 
…åtta personal på hela avdelningen…ingen jobbar heltid och det är åtta dementa 
vårdtagare på avdelningen… 
 
…på natten är det bara en personal på två avdelningar…den personalen har sexton 
dementa patienter… 
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Brist på respekt för vårdtagaren 

 
Ur analysen framkom det tydligt att bristen på respekt för deras närstående är påtagliga, 
enligt informanterna. Informanter upplever att omvårdnadspersonalen ibland kan uppfattas 
som likgiltiga inför sina omvårdnadsuppgifter och inte respekterar vårdtagarens egna 
önskemål. Informanterna upplever att antalet omvårdnadspersonal är för lågt i förhållande 
till antalet vårdtagare på avdelningen. 
 
…det är så många äldre på detta boendet att personalen inte hinner prata med alla som 
bor där…  
 
…vill inte att det alltid skall springa folk inne på hans rum, förstår inte varför han inte kan 
få sköta sig och vara ensam på sitt rum… 
 

Brist på kommunikation  

 
Det fanns tillfällen då informanten kände att omvårdnadspersonalen inte lyssnade på den 
närståendes önskemål om att han vill sköta sin ADL på egen hand, eller äta på tider som 
han själv vill äta på. Bristen på att tillvarata vårdtagarens önskemål blir tydliga när 
exempelvis duschning skall ske efter ett förutbestämt schema. 
 
…far vill sköta sin personliga hygien själv och jag vet att han klarar det, men personalen 
har synpunkter på att han vägrar att duscha när dom tycker att han skall göra 
det……ibland upplever jag att det kan bli övergrepp när han tvingas duscha mot sin 
vilja… 

Informanternas upplevelser är att omvårdnadspersonalen gör ett bra omvårdnadsarbete 
med vårdtagarna, har ett stort engagemang för sina vårdtagare. Då tiden inte räcker till för 
alla vårdtagares behov uppstår det ibland brister i respekten för vårdtagaren och i 
kommunikationen med densamme. Informanternas upplevelser är att det finns för lite 
omvårdnadspersonal på särskilt boende. 

Delaktighet  

 
Att som anhöriga få vara en resurs i omvårdanden, uppgavs som en viktig del i ett särskilt 
boende. Anhöriga känner att de vill vara delaktiga i omvårdnaden för sina närstående, och 
ha en god kommunikation med omvårdnadspersonalen. Denna kategori har delats i två 
underkategorier. Att få vara delaktig, att inte få vara delaktig.  
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Att få vara delaktig 

 
De anhöriga upplever att de får vara delaktig i omvårdnaden och att omvårdnadspersonalen 
tar tillvara på deras kunskaper och erfarenheter kring sina närstående. En viktig parameter 
för anhöriga är att det i samtalet mellan anhöriga och omvårdnadspersonalen, skall det 
finnas en återkoppling av samtalet. Detta visar sig i att det som sagts mellan anhörig och 
omvårdnadspersonalen, också har utförts av omvårdnadspersonalen. 
 
…personalen är alltid trevliga och tillmötesgående, frågar ofta vad jag tycker och lyssnar 
alltid på mig när jag vill förmedla något till dem… 
 
…jag tycker att personalen alltid lyssnar på mig och vad jag har att säga om mamma… 
 
…möter inga hinder att vi kommer med förslag och tankar, personalen säger aldrig nej 
när vi föreslår och förmedlar våra tankar… 
 
Ett sätt att kommunicera och att öka delaktigheten mellan omvårdnadspersonal och 
anhöriga är brukandet av kontaktbok/pärm, där både omvårdnadspersonalen och anhöriga 
kan skriva meddelande till varandra.  
 
…finns en sådan där omvårdnadspärm där personalen och vi anhöriga kan skriva i om det 
är något som de eller vi vill förmedla… 
 
Informanter uppgav att de är så nöjda med omvårdnaden att de inte fanns något att tillägga 
om hur de upplever delaktigheten i ett särskilt boende. Informanterna tycker generellt att 
omvårdnadspersonalen är trevliga och tillmötesgående, de försöker alltid att göra de 
anhöriga delaktiga i allt som rör vårdtagaren. 
 
…personalens sätt att ge mamma en god omvårdnad och att låta mig vara delaktig i 
omvårdnaden  är väldigt positivt för mig som anhörig… 

 
Upplevelsen av delaktig var hos några informanter bra, de upplever att 
omvårdnadspersonalen i stort är lyhörda för vad vårdtagaren tycker och känner och att 
deras anhörig får vara delaktiga i beslut som rör deras närståendes omvårdnad. 
Lyhördheten visar sig i att omvårdnadspersonalen försöker att göra vårdtagarna delaktig i 
det som rör vårdtagarnas omvårdnad och på så sätt få vårdtagarna delaktiga. 
 
Personalen har alltid en bra dialog med mig, trots att det hela tiden kommer nya personer 
som arbetar på boendet… 
 
Ett litet guldkorn som visar på delaktighet och hur omvårdnadspersonalen tar till vara på 
vårdtagarens resurser och uppmuntrar de till delaktighet, är att vårdtagarna får möjlighet 
till att utöva sina intressen vid sammankomster och gudstjänster på särskilt boende. 

 
…han är så nöjd med allt på boendet och spelar dragspel för de andra vårdtagarna vid 
maten och på andra sammankomster… 
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Att inte få vara delaktig 

Det fanns även de anhöriga som upplevde att omvårdnadspersonalen har svårt för att ta till 
sig information om de närstående och/eller vill skapa sig en egen uppfattning om de 
närstående. Detta kan vara en grund till att konflikter uppstår mellan anhöriga och 
omvårdnadspersonal. 
 
…upplever ofta att personalen inte vill lyssna…de fattar beslut utan att fråga oss anhöriga 
om vad vi tycker… 
 
…undrar ibland om det finns någon som jobbar här, vi ser dem aldrig…då är det svårt att 
kunna få känna sig delaktig i vad som händer och sker på boendet… 
 
Informanten uppgav att dennes närstående känner att han aldrig får vara delaktig i besluten 
som omvårdnadspersonalen fattar, utan bara får finna sig i det. Detta framstår som en 
påtaglig brist i sättet att kommunicera med vårdtagaren och visar på vikten av att som 
omvårdnadspersonal ge vårdtagaren den tid han/hon behöver, när det skall fattas beslut 
som påverkar vårdtagaren. 
 
…far känner att han aldrig får vara delaktig……säger ofta till oss, att alla här säger hela 
tiden till mig vad jag skall göra, men ingen frågar vad jag vill eller tycker… 

Informanterna upplever att det finns en tydlig lyhördhet hos omvårdnadspersonalen för 
deras önskemål och information om vårdtagaren. Informanterna upplever också att 
omvårdnadspersonalen i många fall inbjuder till delaktighet i omvårdnaden. Ibland uppstår 
det brister i delaktigheten och detta kopplar informanterna till bristen på 
omvårdnadspersonal på särskilt boende. Detta leder till att beslut fattas av 
omvårdnadspersonalen utan att anhöriga får vara delaktiga. 

Bemötande  

 
Flertalet informanterna uppgav att de upplever en klar majoritet av omvårdnadspersonalen 
som har ett mycket gott bemötande, och bemöter deras närstående med värdighet och 
respekt för vårdtagaren. Här har kategorin delats upp i två underkategorier. Bemötande av 
vårdtagarna med värdighet och respekt, när vårdtagens rättigheter kränks.  

Bemötande av vårdtagarna med värdighet och respekt 

 
Trots att det ofta är en hög arbetsbelastning för omvårdnadspersonalen försöker de flesta 
att ge ett leende eller vänligt ord på vägen när de passerar vårdtagaren.  
Upplevelsen av att omvårdnadspersonalen ofta ”skapar tid” som inte finns för att försöka 
att förgylla tillvaron för vårdtagarna är en upplevelse som kommer igen ifrån flera 
informanter. Detta upplevs som positivt och påvisar att omvårdnadspersonalen försöker 
göra mycket med minimala resurser uppgav en informant. 
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…blir alltid lika glatt förvånad över att personalen orkar vara så trevliga …när de har en 
så hög arbetsbelastning som de har där på boendet… 
 
Han blir alltid väldigt bra bemött och trivs så bra på boendet… 
 
…mamma tycker väldigt mycket om flickorna, dom är alltid så snälla och trevliga… 
 
De framkom att omvårdnadspersonalen alltid lägger stor vikt vid att bemöta de äldre med 
stor värdighet och respekt för vårdtagarens integritet, och att omvårdnadspersonalen alltid 
har ett respektfullt bemötande mot de anhöriga. Informanterna upplevde att 
omvårdnadspersonalen alltid bemöter såväl vårdtagarna som anhöriga med ett gott 
bemötande. 
 
Jag upplever att personalen alltid är så hurtfriska och respektfulla både mot mig som 
anhörig och mot mamma… 
 
…personalen är helt fantastisk ber jag dom om något så fixar de alltid det till mamma… 
 
Informanterna uppgav att deras närstående är nöjda med bemötandet, och upplever att 
omvårdnadspersonalen bemöter dem med värdighet och respekt. Informanterna uppgav att 
hennes närstående alltid talar så gott om omvårdnadspersonalen och uttrycker sin beundra 
över att omvårdnadspersonalen hinner med att utföra alla sina åtagande på en begränsad tid 
varje dag.  
 
…väldigt bra, tjejerna är helt otroliga dom gör ett enastående jobb hela tiden och är alltid 
lika glada och positiva… 
 
…är alltid så nöjd, tycker att man skall inte klaga utan vara tacksam för att man kan få 
hjälp när blivit äldre och sjuklig… 
 
Genomgående uppfattas omvårdnadspersonalen som noggranna i sitt sätt att bemöta 
vårdtagarna med värdighet och respekt även när tiden är knapp och arbetsbelastningen stor. 
Informanterna uppgav att omvårdnadspersonalen alltid är glada och trevliga trots att de har 
ett stort antal äldre och där flera av dessa har ett flertal somatiska åkommor. 
  
…klagar aldrig på något, tycker alltid att töserna är så trevliga och glada och gör ett gott 
jobb… 
 
…mamma tycker väldigt bra om flickorna i personalen… 

När vårdtagarens rättigheter kränks 

 
Tyvärr förekommer de händelser där vårdtagarens rättigheter kränks, exempelvis när 
omvårdnadspersonalen fattar egna beslut som går tvärtemot vad anhöriga tycker, och där 
omvårdnadspersonalen inte heller har tillfrågat de anhöriga om deras syn på problemet som 
uppstått. Det som brister är en god kommunikation mellan omvårdnadspersonalen och de 
anhöriga.  
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Upplevelsen är att de överrenskommelser som fattats inte alltid uppfylls av 
omvårdnadspersonalen och att omvårdnadspersonalens beslut och/eller handling då 
kränker vårdtagarens rättigheter. 

 
Han har en tidningsprenumeration och då tycker personalen att han skall hämta sin egen 
tidning vid ytterdörren till boendet, men när han inte gör detta själv så har personalen valt 
att slänga tidningen, trots att det finns en brevlåda utanför dörren till rummet… 
 
…farsan får inte ha sin telefon kvar på rummet, den har personalen tagit bort för att han 
plockar sönder den, men ingen ur personalen har frågat oss vad vi tycker om detta och han 
betalar ju för en tjänst, som han inte kan använda… 

Informanterna upplevelser är att omvårdnadspersonalen försöker bemöta vårdtagarna med 
värdighet och respekt så långt det är möjligt i relation till vad tiden. Avgörande för detta är 
hur stor arbetsbelastning är för omvårdnadspersonalen. Trots att synnerliga skäl saknas 
emellanåt kränks vårdtagarens rättighet genom utebliven omvårdnadshandling och 
felaktiga beslut av omvårdnadspersonalen.  

Resultatsammanfattning 

 
De viktigaste i omvårdnaden är delaktighet och bemötande uppgav de flesta informanter. 
Lyhördhet och att omvårdnadspersonalen bjuder in till delaktighet är också viktigt för de 
anhöriga, detta för att skapa en trygghet hos vårdtagarna, så att de skall kunna känna sig 
delaktiga. Även omvårdnadspersonalens engagemang och sättet de kommunicerar på är av 
största vikt för de anhöriga och deras närstående. 
 
Det framkom hur viktigt det är att som vårdtagare känna att man blir sedd för den de är och 
att de får vara delaktiga i de omvårdnadsåtgärder och beslut som omvårdnadspersonalen 
beslutar. Att se både vårdtagarna och deras anhöriga som en resurs i omvårdanden är också 
viktigt för anhöriga. Detta var informanterna överlag väldigt nöjda med och deras 
upplevelser är att så var även fallet med deras närstående. En betydande del för god 
omvårdnad är att kunna känna sig delaktig och bli bemött med värdighet och respekt. 
 
En betydelsefull del i omvårdnaden är att det skapas en god kontakt mellan anhöriga och 
omvårdnadspersonalen och att finna ett bra sätt att kommunicera på, detta finns ett antal 
olika varianter på hur man löser denna kommunikation exempelvis genom en kontakt pärm 
där anhöriga och vårdpersonalen, främst kontakt personen, kan skriva meddelande till 
varandra och när den som meddelandet riktar sig till signerar i pärmen när de har läst 
meddelandet.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

 
En intervjustudie med kvalitativ ansats valdes till denna studie då syftet med studien var att 
beskriva anhörigas upplevelser om deras närstående i särskilt boende gavs god omvårdnad. 
Med en intervjustudie får författarna ett mer ingående material om vad en människa 
känner, tror på och hur hon beter sig (Polit, Beck & Hunger, 2003). Författarna ville ta del 
av anhörigas upplevelser om omvårdnad, delaktighet och bemötande ansågs att en intervju 
med en intervjuguide var bästa metoden för författarnas ändamål. Genom intervjuer kan 
dessa företeelser, omvårdnad, delaktighet och bemötande, belysas, analyseras och 
beskrivas (Dahlberg, 1997). Då valet av metod var att ta del av anhörigas upplevelser 
ansågs intervjuer med tre huvudfrågor vara en bra undersökningsmetod. Denna metod med 
intervjustudie gav en bra nulägesbeskrivning av hur dessa frågor upplevs av anhöriga år 
2010 i de av författarna undersökta kommunerna i Västra Götaland. 
 
Sökandet av informanter via lokala pensionärsföreningar visade sig inte ge ett så stort 
utfall av informanter som författarna hade hoppats på, anledningen till detta kan ha varit att 
det under samma tid som vår studie gjordes även pågick en stor brukar undersökning som 
hade ett likvärdigt ämne som denna studie. Valet av informanter gjordes utifrån de 
anhöriga som valde att svara på författarnas informationsbrev. Att utfallet av antal 
informanter inte blev större än sex personer var att inte fler valde att delta i studien, efter 
att författarna varit och informerat om sin studie hos PRO och SPF. Författarna träffade en 
informant i biblioteket Högskolan i Skövdes, och de övriga i informanternas i deras egna 
bostäder. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att en känd miljö ofta får informanterna att 
bli mer avslappnade och därmed mer delaktiga i intervjun. Författarna fann att det var en 
klar fördel att genomföra intervjuerna i, för informanterna kända miljöer, intervjuerna blev 
avslappnade och informanterna kunde berätta mer fritt om sina upplevelser och de fick en 
tydligare delaktighet i intervjuerna, informanterna sattes i centrum. Av det slutgiltiga 
urvalet av informanter var tre kvinnor och tre män som intervjuades vilket var en optimal 
fördelning, detta gav en bra spridning ur ett genusperspektiv. Informanternas relation till 
sina anhöriga var fördelade mellan mor, far och syskon. Det fanns även en jämn fördelning 
bland de närstående i särskilt boende, sett ur ett genusperspektiv. Alla intervjuer 
genomfördes under en tidsperiod av tre veckor i mars 2010.  
 
Intervjuerna genomfördes med bandspelare och mobiltelefon för att spela in intervjuerna. 
Att använda mobiltelefon som en extra inspelningskanal var för att minska risken för 
misslyckanden och säkerställa att hela intervjun blev bandad. Användningen av 
bandspelare kan dock vara en risk då informanterna kan uppleva detta som distraherande. 
Detta var dock något som författarna inte upplevde då informanterna uppvisade ett 
avslappnat och lugnt uttryck. Informanterna fick inte ta del av frågorna i förväg, detta för 
att undvika att få förut bestämda svar och avsaknad av spontana reaktioner under intervjun. 
Detta tillvägagångssätt har upplevts som positivt av författarna och vi stötte inte på några 
reaktioner från informanterna.  
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Nackdelarna med metoden var att en del informanter upplevde att intervju frågorna var 
svåra och hade ibland lite svårt att kunna formulera sina svar på ett, i deras tycke, bra sätt. 
Hade informanterna fått tillgång till intervjuguiden före intervjun hade författarna kanske 
kunnat undvika detta, och informanterna hade kunnat få möjligheten till att reflektera över 
frågorna och sina svar i lugn och ro inför intervjun.  
 
Intervjuerna genomfördes av båda författarna, och innan intervjuerna genomfördes 
bestämdes vem som intervjuar och vem som är bisittare, och hjälper till med följdfrågor. 
Valet av arbetssätt, att genomföra en intervju studie, upplevdes som positivt av författarna.  
Denna metod gav oss möjlighet till att träna oss i intervju teknik och ett personligt möte 
med för oss okända informanter, som vidgade vår kunskap i att bli bättre på att möta 
människor och bemöta de med värdighet och respekt. Oerfarenheten till trots, vad gäller att 
genomföra en intervju, så var författarna noga med att visa intresse och respekt för 
informanternas uppfattningar om deras upplevelser som efterfrågades. Kvale och 
Brinkmann (2009) skriver att det är av stor vikt för att nå ett bra resultat. 
 
För att undvika feltolkningar och fel i resultatet valde författarna att transkribera 
intervjuerna så nära inpå intervjutillfället som möjligt. Genom att analysera allt 
datamaterial tillsammans för att få tillfälle att diskutera datamaterialet på ett bra sätt, det 
gav en noggrann analys av datamaterialet. Detta upplevdes som en bra modell att arbeta 
efter då vi gavs tillfälle att diskutera allt material och se om vi hittat samma innehåll i 
datamaterialet som kunde ligga till grund för vårt resultat. Analysmetoden upplevdes som 
lättarbetad, och gjorde det förhållandevis lätt att analysera datamaterialet. Detta arbetssätt 
höjer resultatets trovärdighet och ger en noggrann analys enligt Dahlberg (1997). 
Arbetssättet gjorde att författarna utan större svårigheter kunde kategorisera innehållet i 
intervjumaterialet. Att finna kategorier och underrubriker till resultatet av intervjuerna 
utgjorde inga svårigheter då författarna hade sina intervjufrågor och annan information 
som framkom under intervjuerna som grund till att kategorisera sitt resultat.  

Resultatdiskussion 

 
I resultatet beskriver anhöriga sina upplevelser av att ha närstående som bor i särskilt 
boende som genomgående positivt. Några informanter upplever att det finns brister i såväl 
omvårdnaden som delaktighet och bemötande. Då omvårdnadspersonalen kan föra en 
dialog med vårdtagaren och ta tillvara på hans/hennes önskemål är något som anhöriga 
tycker är en viktig grund för god omvårdnad. Detta överensstämmer med vad Dahlberg 
(1997) påvisar i sin studie om inlevelseförmåga hos vårdaren. Från 
omvårdnadspersonalens sida finns olika förhållningsätt till vårdtagaren det nämner även 
informanterna, här har informanterna väldigt olika upplevelser och det visar sig i resultatet 
att helhetssyn varierar. Även Dahlberg (1992) har i en studie om helhetssyn, där uttrycks 
helhetssyn som ett mångtydigt fenomen. Studiens resultat påvisar att trots stora brister i 
personaltätheten på särskilt boenden så ger omvårdnadspersonalen en god omvårdnad till 
vårdtagarna och de flesta anhöriga upplever att även bemötandet av deras närstående 
överlag var positivt.  
 
De svar som författarna fått av informanterna stämmer således bra med det resultatet som 
Länsstyrelsen i Stockholms län (2009) kom fram till vid en undersökning 2009.  



21 
 

 
Men denna studie visar också på att det finns brister i särskilt boende år 2010 med för låg 
personalbemanning på särskilda boenden, detta styrks av att det på särskilt boende för 
dementa endast finns en omvårdnadspersonal på två avdelningar med sammanlagt sexton 
vårdtagare. Detta är ett problem som påvisades redan för två år sedan i en artikel i Dagens 
Nyheter (2008) där äldreomsorgsinspektören i Stockholm går ut och säger att det är låg 
bemanning på kvällar, helger och nätter på vissa boenden. Nu två år senare ser det 
fortfarande likadant ut på särskilt boende i de undersökta kommunerna i Västra Götaland, 
enligt anhöriga som deltog i denna studie. Resultatet påvisar att det behövs mer 
omvårdnadspersonal i särskilt boende. I vissa fall får anhöriga själva ta med sina 
närstående på exempelvis tandläkarbesök då omvårdnadspersonalens resurser inte räcker. 
Är det omvårdnadspersonalen eller de anhöriga som skall vara påstridiga om att det finns 
ett ökat behov av mer omvårdnadspersonal. Här påvisas ett exempel på att det kan löna sig 
att vara påstridig och kräva mer omvårdnadspersonal för att klara av att ge god omvårdnad 
är att göra som personalen på ett särskilt boende i Piteå Kommun gjorde, man sände ett 
nödrop till socialförvaltningen i kommunen om att situationen är ohållbar. ”Vi orkar inte 
längre - det behövs fler anställda! Budskapet från personalen på äldreboendet Rosågränd i 
Piteå är tydligt. Nu ger ropet på hjälp resultat, kommunen utökar bemanningen”. I 
skrivelsen krävs ökad bemanning på äldreboendet. "Vi känner oss mycket oroade för 
dagpersonalens fysiska och psykiska hälsa" stod det bland annat i brevet. Där klargjordes 
att dagpersonalen gick på knäna på grund av för låg bemanning Piteå Tidning (2010). 
Omvårdnadspersonalen protester gav resultat och de fick gehör av socialchefen i Piteå 
Kommun. – Jag delar uppfattningen i skrivelsen. I det här fallet då boendet är så litet så 
håller jag med om att extra personal behövs, säger Agnetha Eriksson (S), ordförande i 
socialnämnden (a.a.). 
 
I en studie av Kasen et.al., (2008) kom de fram till att det råder en förstelnad och statisk 
vårdkultur med förutbestämda mönster för vården och detta sker på vårdtagarens 
bekostnad. Detta påstående har inte författarna mött i sin empiriska studie, tvärtom är de 
flest informanterna nöjda med hur omvårdnadspersonalen bemöter deras närstående. Flera 
informanter uppger också att deras närstående ofta får möjligheten att delta i besluten om 
sina önskemål och behov. Bowing (2008) har kommit fram till att vikten av god 
livskvalitet är av största vikt när man blir äldre. Denna studie visar på att de flesta 
informanter upplever att deras närstående har livskvalitet i sin vardag, ges möjlighet till 
delaktighet och självbestämmande. Men här finns undantag som kan relateras till 
personalens brist på empati och att man inte tar hjälp av/eller tillfrågar anhöriga när de 
fattar beslut som rör vårdtagaren. Genom att ha livskvalitet och få känna livskvalitet är 
viktigt för att kunna åldras med värdighet, detta är något som även Antonovsky (2005) 
menar är mycket viktigt. Enligt författaren är det ett stort ansvar som 
omvårdnadspersonalen har, att hjälpa vårdtagarna att känna livskvalitet. 
Omvårdnadspersonalen skall hjälpa vårdtagaren att känna begriplighet, och meningsfullhet 
i den situation som de befinner sig i som boende på särskilt boende (a.a.). Därför är det 
viktigt att ta hänsyn till den enskilde individen som helhet och hennes lidande när man 
utformar vården kring henne (Eriksson, 1987b). När omvårdnaden kring vårdtagaren på 
särskilt boende planeras är det viktigt att man ser till människan som helhet och inte bara 
symtomen som behöver omvårdnad, här kommer de anhörigas erfarenhet och kunskaper 
om deras närstående in i bilden och kan ha en avgörande betydelse för hur god 
omvårdnaden blir för vårdtagaren. 
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Vidare framkom i resultatet att omvårdnadspersonalen har goda kunskaper i hur god 
omvårdnad skall utföras och att de lägger ett stort engagemang i sina omvårdnadsinsatser 
till vårdtagarna. De lägger stor vikt vid att visa omsorg och respekt för vårdtagarens 
integritet och värdighet detta visar på omvårdnadspersonalen generellt har goda teoretiska 
kunskaper om hur man praktiskt utför omvårdnad.  
 
 
Detta styrker vikten av att det kräver goda teoretiska kunskaper hos omvårdnadspersonalen 
för att kunna utföra god omvårdnad som Socialstyrelsen (2005) skriver om i 
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.  Tyvärr har författarna konstaterat att 
det finns brister även i den teoretiska kunskapen som krävs för att ge god omvårdnad. Ett 
tydligt exempel på detta är när omvårdnadspersonalen kränker vårdtagarens rättigheter, att 
utföra kränkande åtgärder mot en vårdtagare strider mot allt som innebär god omvårdnad, 
delaktighet och värdigt bemötande. Då omvårdnadspersonalen fattar beslut som kränker 
vårdtagaren och inte låter anhöriga vara delaktiga i besluten är skrämmande, ett sådant 
beteende borde inte förkomma i ett särskilt boende år 2010. Att omvårdnadspersonalen inte 
är medvetna om och/eller inte bryr sig om att det är ett kränkande beteende som inte är 
acceptabelt. Detta är ett tydligt Lex Sarah, vilket styrks av vad Raadu (2009) beskriver i 
Författningshandboken, SOSFS 2008:10 3kap. 1§ - Uppgiften att vaka över att enskilda får 
god omvårdnad. I detta stycke framgår det vad som gäller för omvårdnadspersonalen om 
hur enskilda vårdtagare skall erhålla god omvårdnad och leva under trygga förhållanden. 
Då omvårdnadspersonalen väljer att kränka den enskildes rättigheter är inte ett värdigt sätt 
att ge god omvårdnad.  
 
Men det finns även omvårdnadspersonal som har tagit till sig vad Lex Sarah står för och 
som vågar använda sig av lagtexten, detta vill författarna lyfta fram. När personalen inte 
hinner med och räcker till för vårdtagarna, har omvårdnadspersonalen vågat ta steget och 
gjort en Lex Sarah anmälan om missförhållanden på ett särskilt boende. Ett exempel på 
detta rapporterades i Sveriges Radio, Norrbotten 2010-04-30: ”Det låter absurt” 
Personalen på Öjagården i Piteå slår nu larm om allvarliga missförhållanden på 
äldreboendet. Det handlar om övergrepp, våld och brister i omvårdnad samt allvarliga 
missförhållanden Det är dessa handlingar som fått personalen att göra en Lex Sarah-
anmälan. Grunden för anmälan är vad personalen anser vara en för snål bemanning. En 
person kan ensam få ta hand om åtta dementa boende vilket leder till inlåsningar. 
Peronalen skriver också att de inte hinner hjälpa till med tandborstning och de gamla 
tvingas bära nattblöja istället för att gå på toaletten. Det förekommer fysiskt våld mellan de 
boende, vården är satt på undantag och överhuvudtaget ger anmälan ett intryck av 
uppgivenhet inför en ohållbar situation. Boendechefen vill inte uttala sig om anmälan och 
den medicinskt ansvarige sköterskan har inte gått att nå (Sveriges Radio, Norrbotten, 
2010). 

Att vara hjälpbehövande och ändå bli bemött med värdighet och respekt kan vara en svår 
balansgång i en förtätad organisation som dagens äldrevård befinner sig i. Detta resultat 
kom Stabell och Lindström (2003) fram till i en studie och är även en erfarenhet som 
författarna upplevt under sin yrkesverksamma tid inom äldrevården. Det visade sig dock 
inte vara en upplevelse som våra informanter hade upplevt. Intervjusvaren visar på raka 
motsatsen och de flesta informanter upplevde att deras närstående i särskilt boende i de 
flesta fall, trots ett stort hjälpbehov, bemöts med stor värdighet och respekt.  
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Vara äldre och hjälpbehövande är ofta en orsak till att behöva flytta till särskilt boende, en 
flytt som för många äldre personer kan uppleva som en stor och negativ förändring i livet. 
Då de äldre inte längre orkar eller kan sköta sig själva och få leva efter sina invanda rutiner 
kan vara en svår omställning i livet, detta framkommer i vårt resultat. Detta påstående 
styrks i en studie av Saino och Hansebo (2008) som kommit fram till ett likvärdigt resultat 
om att behöva flytta till särskilt boende. Men för de flesta äldre handlar detta om en 
övergångsperiod och de flesta acklimatiserar sig efter tid på det nya boendet. 

I  studien framkom det att för en del äldre personer kan det var en höjd livskvalitet att få 
flytta till ett särskilt boende ett sätt att bryta isoleringen och ensamheten som det innebar 
att vara ensamboende. Detta fenomen stämmer bra överens med det resultat som 
Andersson et. al., (2007) kom fram till om tillfredställelse i särskilt boende. Majoriteten av 
informanterna var nöjda med omvårdnaden som gav till deras närstående i särskilt boende 
och påtalade fördelarna med att ha sina närstående boende i särskilt boende, då de flesta 
informanter hade närstående som var i behov av omvårdnad större delen av dygnet. Ett 
liknande resultat har Häggström et.al., (2006) kommit fram till i sin studie där anhöriga 
talar om fördelarna med särskilt boende, när deras närstående har behov av omvårdnad 24 
timmar om dygnet. Att vara anhörig till en närstående som bor i särskilt boende kan vara 
en svår balansgång, som anhörig kan det vara svårt att veta hur de kan påverka 
omvårdnaden och på vilket sätt de kan vara delaktiga. Detta har förändrats genom åren och 
i dag är det betydligt fler anhöriga som vill delta i omvårdnaden och vill vara delaktiga i 
besluten som fattas om deras anhörigas omvårdnad. Anhöriga har blivit mer engagerade att 
bevaka sin närståendes rättigheter, men det finns ett behov av stöd till de anhöriga för att 
dessa skall kunna delta i omvårdnaden. Detta framkommer även i en studie av Häggström 
et.al., (2006) där de visar på att anhörigas engagemang har ökat i frågan om god 
omvårdnad och delaktighet. I resultatet påvisas det att anhöriga inte vill upphöra med sin 
omsorg av sina närstående när de flyttar till särskilt boende är inte självklart i Sverige år 
2010, tvärtom många vill vara engagerade och aktiva, att kunna besöka sina närstående och 
bistå med omvårdnaden är en viktig parameter för många anhöriga. Här uppstår ibland 
svårighet för de anhöriga då det kan vara svårt att veta hur skall var både anhörig men ändå 
delaktig i omvårdnaden, många kan känna en osäkerhet och vet inte hur man integrera sig 
med vårdgivaren. Detta dilemma har även Birkeland och Natvig (2008) kommit fram till i 
sin studie om anhörigas möjlighet till delaktighet i omvårdnaden. För att kunna ge en god 
omvårdnad är det viktig att vårdgivaren ser anhöriga som en resurs, och tar hjälp av 
anhöriga för att inhämta nödvändiga kunskaper om vårdtagarens livshistoria och personliga 
egenskaper. Detta är en förutsättning för att kunna ge vårdtagarna en god omvårdnad, när 
det på det flesta särskilda boenden i de undersökta kommunerna år 2010 är många 
vårdtagare och en liten grupp omvårdnadspersonal, som skall utföra omvårdnaden. Vikten 
av att inhämta nödvändiga kunskaper om vårdtagaren hos anhöriga belyses även i en studie 
av Hertzberg och Ekman (2000). 

Konklusion 

 
Tanken som författarna hade när ämnet valdes till studien var att få en ökad kunskap, och 
utvecklas i vår framtida yrkesroll, öka förståelsen för hur viktigt det är för anhöriga att 
deras närstående får en god omvårdnad, ge möjlighet till delaktighet och bemöts med 
värdighet och respekt.  
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Tidigare forskning har visat att anhöriga är en resurs av stora mått när det gäller att få fram 
information om den äldres tidigare liv och levnadsvanor. Det finns även tidigare forskning 
som visar på anhörigas upplevelser av god omvårdnad till äldre i särskilt boende, men 
denna studie syftar till att visa på hur anhörigas upplevelse av god omvårdnad ser i ut år 
2010.  
 
Med hjälp av denna studie kan författarna visa på att upplevelsen har förändrats med tiden 
gång och detta kan hänskjutas till att verksamheten på särskilt boende har förändrats i takt 
med konjunkturen som råder i Sverige.  
Detta kan tydligt ses utifrån den personalbemanning som råder på många särskilda 
boenden, med låg bemanning på kvällar, nätter och helger.  
 
Antalet vårdtagare är ofta det samma som det varit under en lång period, men antalet 
omvårdnadspersonal har stadigt minskats under åren som en följd av det förändrade 
konjunkturläget, främst i kommunernas särskilda boende former. Författarna vill uppmana 
till vikten av att vi oavsett hur verksamheten ser ut på ett särskilt boende, får man som 
sjuksköterska aldrig glömma vikten av att ge en god omvårdnad och att bemöta de äldre 
vårdtagarna med värdighet och respekt. 

Implikation 

 
Författarnas målsättning med denna studie är att kunna bidra till att sjuksköterskor och 
omvårdnadspersonal får en ökad kunskap om vikten av lyhördhet och ta till sig de 
anhörigas upplevelser, och att användas sig av anhöriga som en resurs i omvårdnaden av 
äldre på särskilt boende. Under studiens gång har författarna även kommit till insikten att 
denna studie är användbar hos både erfarna och icke erfarna sjuksköterskor, men även 
anhöriga och pensionärsföreningarna kan ha stor nytta och glädje av studien och dess 
resultat. De resultat som författarna kommit fram till skulle även kunna användas i 
utbildningssyfte då omsorgen av äldre människor i särskilt boende är en process som 
ständigt är under förändring mycket beroende på hur klimatet i samhället ser ut. Detta kan 
vara till gagn för sjuksköterskan, de anhöriga och de äldre som bor i särskilt boende.  

Tillkännagivande 

 
Författarna vill rikta ett stort tack till de pensionärsföreningar i den av oss undersökta 
kommunerna i Västra Götaland som bistod med hjälp att finna informanter till studien, till 
vår handledare Ann-Marie Svensson för stöd, support och goda kommentarer under hela 
arbetet och till våra respektive fruar som hjälp oss med korrekturläsning och uppmuntrande 
ord under arbetets framställande. 

 
 
 
 



25 
 

REFERENSER 

Andersson, I., Pettersson, E., & Sidenvall, B. (2007). Daily life after moving into a care 
home- experiences from older people, relatives and contact persons. Journal of Clincal 
Nursing 16(9), 1712-1718. 
 
Antonovsky, A. (2005) Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Bergmark, A., Parker, M.G., & Thorslund, M. (2000). Priorities in care and services for 
elderly people; a path without guidelines? Journal of Medical Ethics, 26, 312-318. 
 
Birkeland, A., & Natvig, G. K. (2008). Gamle, hjelpetrengende og aldene. Vård i Norden 
28(2), 27-31. 
 
Bowling, A. (2008). Enhancing later life: How older people perceive activ ageing. Aging & 
Mental Health 12(3), 293-301 
 
Dagens Nyheter. (2008). Äldreboenden är underbemannade. Hämtad från WWW 2010-02-
04: http://www.dn.se/sthlm/aldreboenden-ar-underbemannade-1.606998 
 
Dahlberg, K. (1992). Helhetssyn i vården. En uppgift för sjuksköterskeutbildningen. Acta 
Universitatis Gothoburgensis. Göteborg Studies in Educational Sciences, nr. 91. 
 
Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. Lund: Studentlitteratur. 
 
Drageset, J. (2002). Ensomhet på sykehjem – har nettverkskontakt betydning for ensomhet 
blant sykehjembeboende. Vård i Norden 22(2), 9-14. 
 
Eriksson, K. (1986). Introduktion till vårdvetenskap. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
 
Eriksson, K. (1987a). Vårdandets idé. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
 
Eriksson, K. (1987b). Pausen, en beskrivning av vårdvetenskapens kunskapsobjekt. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
 
Eriksson, K. (1989). Hälsans idè. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
 
Eriksson, K. (1995). Den lidande mennske. Oslo: Tano. 
 
Eriksson, K., & Herberts, S. (1992). Den mångdimensionella hälsan. En studie av 
hälsobilden hos sjukvårdsledare och sjukvårdspersonal. Vasa sjukvårdsdistrikt kf. Åbo 
akademi, institutionen för vårdvetenskap, projektrapport nr. 2. 
 
Hertzberg, A., & Ekman, S-L. (2000). ”We, not them and us? “Comments on relationships 
and interactions between staffand relatives of older people permanently living in nursing 
homes. Journal of Advanced Nursing 31(3), 614-622. 
 



26 
 

Häggström, E., Kihlgren, A., Kihlgren, M., & Sörlie, V. (2006). Relatives´struggle for an 
improved and more just care for older people. Clinical Nursing 16, 1749 – 1757. 
 
Högskolan i Skövde. (2010). Instruktion för examensarbete i omvårdnad. Hämtat från 
WWW 2010-03-17: http://www.his.se/utbildning/amnen/omvardnad/amnet-omvardnad/ 

Kasén, A., Nordman, T., Lindholm, T., & Eriksson, K. (2008). Då patienten lider av 
vården -vårdarens gestaltning av patientens vårdlidande. Vård i Norden 28(2), 4-8. 
 
Kvale, S., & Brinkmann, B. (2009). Den kvantitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län. (2009). Allvarliga brister vid ett äldre boende i Huddinge. 
Hämtad från WWW 2010-03-04: 
http://www.ab.lst.se/templates/PressRelease______15408.asp 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län. (2007). Boende för äldre och ett tillgängligt samhälle för alla. 
Hämtad från WWW 2010-02-22: 
http://www.c.lst.se/upload/dokument/bygga_och_bo/Boende  
 
Medicinska Forskningsrådet. (2003). MRF-Rapport 2. Riktlinjer för etisk värdering av 
medicinsk humanforskning. Hämtad från WWW 2010-03-17: 
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000355/medicinsk_humanforskning
_13.pdf 
 
Nyberg, R. (2000). Skriva vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och 
Internet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Piteå Tidning. (2010). Nödrop ger fler anställda. Hämtad från WWW 2010-04-25: 
http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/senaste_nytt/artikel.aspx?ArticleId=5325024 
 
Polit, D. F., Beck, C. T., & Hunger, B. P. (2003). Essentials of Nursing Research: 
Methods, Appraisal, and Utilization, with O. Lippincott: Williams & Wilkins.  
 
Randers, I., & Mattiasson, A-C. (2000). The Experiences Of Elderly People In Geriatric 
Care With Special Reference To Integrity. Nursing Ethics 7(6), 503-519. 
 
Raadu, G. (red.) (2009). Författningshandboken, 2009. För personal inom hälso- och 
sjukvård. Stockholm: Liber. 
 
Regeringskansliet. (2010). Proposition: Värdigt liv i äldreomsorgen. Hämtad från WWW 
2010-03-04: http://www.sweden.gov.se/sb/d/12705/a/140703 
 
Saino, J., & Hansebo, G. (2008). Att flytta till sjukhem – en ny fas i livet. Vård i Norden 
28(2), 27-31. 
 



27 
 

Sandberg, J., Nolan, M. R., & Lundh, U. (2002). Entering a New World: empathic 
awareness as the key to positive family/staff relationships in care homes. International 
Journal of Nursing Studies 39, 507-515. 
 
Slettebö, Å. (2008). Safe, but lonely: Living in a nursing home. Vård i Norden 28(1), 22-
25. 
 
Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. (2005-105-
1). Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen. (2009a). Nationell brukarundersökning inom vården och omsorgen om 
äldre 2008. Hämtad från WWW 2010-02-11: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-99 
 
Socialstyrelsen. (2009b). Äldre – vård och omsorg andra halvåret 2008. Hämtad från 
WWW 2010-02-11: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-10-112  
 
Socialstyrelsen. (2009c). Boende och stöd. Hämtad från WWW 2010-02-22: 
http://www.socialstyrelsen.se/aldre/boendeochstod 
 
Socialstyrelsen. (2010a). Tillsyn för vård och omsorg. Hämtad från WWW 2010-02-21: 
http://www.socialstyrelsen.se/tillsynforgodhalsa-vardochomsorg 
 
Socialstyrelsen. (2010b). Socialtjänstlagen. Hämtad från WWW 2010-06-01: 
http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/lagarochforodningar/socialtjanstlagen(sol) 
 
Stabell, Å., & Lindström, U. Å. (2003). Mot opplevelse av integritet og verdighet – en 
streben og strid? Vård i Norden 23(4), 29-34 
 
Svensk sjuksköterskeförening. (2008). Äldre har också rätt till god och säker omvårdnad. 
Hämtad från WWW 2010-02-04: 
http://www.swenurs.se/Svensksjukskoterskeforening/Vart-uppdrag/Ledaren-/Ledare... 
 
Sveriges Radio, Norrbotten. (2010). ”Det låter absurt”. Hämtad från WWW 2010-04-30: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=3664614 
 
Tornstam, L. (1998). Åldrandets socialpsykologi. (6:e uppl.). Stockholm: Rabén Prisma. 
 
 
 
 
 



I 
 

BILAGOR 

                                                                                                                           

                                                                                                   Bilaga A 

Till Pensionärens Riks Organisation (PRO) och Sveriges Pensionärers 
Intresseorganisation (SPF). 
 
Vi heter Christian Andersson och John Pesonen och läser sista terminen på 
Sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan i Skövde. I vår utbildning ingår det att skriva ett 
examensarbete på kandidatnivå vid Institutionen för Vård och Natur. 
Syftet med denna studie är att belysa, hur anhöriga upplever att deras närstående i särskilt 
boende ges möjligt till god omvårdnad. Vi gör denna studie för att veta hur vi som 
blivande sjuksköterskor ska kunna bedriva en god omvårdnad för patienterna och för att få 
reda på vad som anhöriga tycker är viktigt för en god omvårdnad på ett särskilt boende. 
Vår tanke är att samla in data via intervjuer och har önskan att komma i kontakt med 
anhöriga som har sin närstående på särskilt boende. Vi undrar om ni kan vara oss 
behjälpliga med att finna personer som vill delta i vår studie. 
Datainsamlingen sker genom enskilda intervjuer som beräknas ta ca 15-25 min, 
bandspelare kommer att användas, detta för att vi skall kunna analysera intervjun och 
bearbeta materialet så noggrant som möjligt. Vi avser att kunna genomföra intervjuerna 
under vecka 12-2010. Intervjumaterialet kommer att omarbetas till text för att ett resultat 
skall kunna redovisas. I resultatet kommer ett antal citat från intervjun att användas vilka 
inte går att härleda.  
Identiteten är skyddad och berättelserna kommer att hanteras med sekretess, banden 
kommer att förstöras så snart studien är avslutad och examensarbetet är godkänt. Endast 
undertecknade och vår handledare kommer att ha tillgång till materialet. 
Studien kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Deltagandet i denna studie är frivilligt och medverkan kan 
avbrytas när som helst utan någon förklaring. 
 
Om ni har några frågor är ni välkommen att kontakta oss: 
 
 
Med vänlig hälsning.                     
Christian Andersson           John Pesonen                   Handledare:  
XXXX                                 XXXX                            Ann-Marie Svensson                                                
XXXX                                 XXXX                            Universitetsadjunkt                                                  
                                                              Högskolan i Skövde                                 
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                                                                                                   Bilaga B                 

                                                                                                                                                     
Förfrågan till dig som är anhörig till en person som bor på särskilt                 
boende. 
Genom personlig kontakt mer Er visade ni intresse av vår forskningsstudie, som ni 
eventuellt var villiga att medverka i. Nedan ser ni mer fakta om detta. 
Vi heter Christian Andersson och John Pesonen och läser sista terminen på 
Sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan i Skövde. I vår utbildning ingår det att skriva ett 
examensarbete på kandidatnivå vid Institutionen för Vård och Natur. 
Syftet med denna studie är att beskriva, hur anhöriga upplever att deras närstående i 
särskilt boende ges möjligt till god omvårdnad. Vi gör denna studie för att veta hur vi som 
blivande sjuksköterskor ska kunna bedriva en god omvårdnad för patienterna och för att få 
reda på vad som anhöriga tycker är viktigt för en god omvårdnad på ett särskilt boende. 
För att få material till denna forskningstudie önskar vi samtala/intervjuar er som är 
anhöriga till person/närstående som vistas på ett särskilt boende i kommunen.  Tidpunkt för 
intervjun bestäms i samband med att ni meddelar ert deltagande. Lämplig plats för samtalet 
är en ostörd miljö, som ni själv föreslår. Intervjun innebär ett personligt samtal mellan er 
och oss och beräknad tid är ca 20 minuter. En av oss kommer att genomföra intervjun med 
Er om hur ni ser på omvårdnaden på det särskilda boendet där Er anhörig bor, och den 
andra kommer att vara bisittare. 
Under intervjuen kommer vi att ställa intervjufrågor som tar upp följande: 
- Anhörigas upplevelser av omvårdnaden på särskilt boende. 
- Anhörigas möjligheter till delaktighet i omvårdnaden i särskilt boende. 
- Anhörigas upplevelser av att närstående bemöts med värdighet och respekt. 

Utöver det så samtalar vi om det som ni tycker är viktigt att ta upp när det gäller din åsikt 
om den omvårdnad som ges din närstående. 
För att vi skall få med det som ni säger under samtalet så spelas det in på band med hjälp 
av en bandspelare. Intervjun kommer sedan att skrivas ut som text för att ett resultat skall 
kunna redovisas. Resultatet kommer att presenteras i form av en vetenskaplig uppsats på 
grundnivå på Högskolan i Skövde, och kommer att publiceras i en databas DIVA. Vilket 
innebär att andra som söker via Internet på vårt forskningsområde kan ta del av denna.  
I resultatet kommer ett antal citat från intervjun att användas vilka inte går att härleda. 
Informationen som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att den 
färdiga forskningsstudien kommer inte att innehålla några namn eller uppgifter som på 
annat sätt kan identifiera dig eller din vistelseadress. Ditt deltagande är helt frivilligt och 
du kan när du vill avbryta din medverkan utan någon förklaring. Vi kommer att kontakta 
Er inom några dagar för att förhöra oss om Ert beslut angående deltagande i studien 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                          
Med vänlig hälsning.                     
Christian Andersson          John Pesonen                    Handledare:  
XXXX                               XXXX                              Ann-Marie Svensson                                                
XXXX                               XXXX                              Universitetsadjunkt   
                                                               Högskolan i Skövde 
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Medgivande om deltagande 

 
Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker till att delta. Jag 
är medveten om att deltagande är helt frivilligt samt att jag när som helst och utan 
förklaring kan avbryta mitt deltagande. 
 
Ort och datum 
 
…………………………….. 
 
Namnteckning 
 
……………………………. 
 
Namnförtydligande 
 
…………………………… 
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Bilaga C 

                
Frågeguide                                                                       
 

                
Forskningsfråga:                                                         
 
1: Anhörigas upplevelser av omvårdnaden på särskilt boende?        
 
Intervjufråga: 
 
1a):Vilka erfarenheter har Ni om omvårdnaden av Era närstående på särskilt boende? 
 
1b):Hur upplever Ni att Era närstående upplever omvårdnaden på särskilt boende? 
 
Forskningsfråga:                                                         
 
2: Anhörigas möjligheter till delaktighet i omvårdnaden på särskilt boende? 
 
Intervjufråga: 
 
2a):Vilka erfarenheter har Ni angående möjligheten till delaktighet i omvårdnaden på 
särskilt boende? 
 
2b):Hur upplever Ni att Era närstående uppfattar möjligheten till delaktighet i 
omvårdnaden på särskilt boende? 
 
Forskningsfråga:                                                         
 
3: Anhörigas upplevelser av att närstående bemöts med värdighet och respekt? 
 
 Intervjufråga: 
 
3a):Vilken är Er erfarenhet om att era närstående bemöts med värdighet och respekt på 
särskilt boende? 
 
3b):Hur upplever ni att Era närstående uppfattar att de bemöts med värdighet och respekt 
på särskilt boende? 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
 



V 
 

                                                                                                          Bilaga D 

 
Arbetsfördelning 
 
Bakgrund: De utvalda artiklarna och böckerna togs fram och delades upp mellan 
författarna och lästes och analyserades först enskilt för att sedan tillsammans sammanställa 
allt material och plocka ut det som var viktigt för vår studie. Detta skrev vi sedan ner till 
inledningen och bakgrunden. 
 
Problemformulering, syfte och frågeställning: Utformades av författarna tillsammans som 
en gemensam text och med ett gemensamt mål. 
 
Metod: Eftersom författarna ville få fram anhörigas upplevelser av om deras närstående i 
särskilt boende ges god omvårdnad var vi från början eniga om att intervjumetoden var den 
bästa metoden att använda. Tillsammans utformade vi en frågeguide, ett brev till 
pensionärsorganisationerna PRO och SPF samt ett brev till våra tilltänkta informanter. 
Intervjuerna genomfördes av författarna tillsammans där en ställde intervjufrågorna och 
den andre följde upp med följdfrågor. Båda författarna var delaktiga i att intervjuerna 
spelades in. Efter att alla intervjuer var avslutade transkriberades intervjuer av författarna 
var för sig, sedan träffades vi och sammanställde intervju materialet. Efter att 
sammanställning gjorts plockades citat ut ur intervjuer av författarna var för sig, dessa 
sammanställa sedan på en tankekarta. 
 
Resultat: När författarna tillsammans sammanställt datamaterialet enligt den valda 
analysmetoden, så växte det fram tre kategorier och elva underrubriker. Resultatets text 
och tillhörande citat har vi sammanställt tillsammans. 
 
Diskussioner: Såväl metod- och resultatdiskussionen har författarna skrivit tillsammans, all 
text i diskussionsavsnittet har bearbetats tillsammans. För att uppnå bästa resultat i 
diskussionen har vi enskilt och sedan tillsammans läst igenom metod- och 
resultatavsnitten, vartefter de har växt fram sedan har vi fyllt på med mera text allt efter 
som det funnits behov av det.  
 
Referenslista, layout, språkhantering: Båda författarna har varit delaktiga i detta arbete. 
Referenslistan har fyllts på allteftersom nytt referens material har tillfogats till studien av 
båda författarna. Layouten har båda författarna varit delaktiga i att framställa. För att 
uppnå en god språkhantering och ett bra språk har vi läst texter både enskilt och 
tillsammans ett flertal gånger, vi har även tagit hjälp av våra respektive fruar med 
språkgranskning och genomläsning av studien under hela framställningen. 
 
Sammanfattning: Författarna har haft ett mycket bra samarbete och kompletterat varandra 
på ett bra sätt genom hela arbetet. Författarna är helt överrens om att det har varit en rättvis 
arbetsfördelning och att vårt goda samarbete och gemensamma arbetsinsats är det som har 
lett fram till ett resultat som båda är nöjda med. Även under senare delen av arbetet hade vi 
ett bra samarbete när vi fick dela på oss då en av oss var på vfu-kurs och den andre 
fortsatte att skriva för att senare få göra tvärtom. 


