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Abstrakt 

Denna uppsats är en kvalitativ intervjustudie där fyra anhöriga till kroniskt sjuka per-
soner har intervjuats om sina erfarenheter av växelvård. Studiens syfte har varit att stu-
dera de anhörigas erfarenheter av växelvårdsinsatsen, vilken betydelse växelvård har 
haft för de anhöriga och hur de upplevt samspelet med omvårdnadspersonalen. Den teo-
retiska utgångspunkten handlar om kommunikationen mellan anhöriga och personal och 
hur synen på de anhörigas roll som vårdare av sina kroniskt sjuka närstående påverkar 
syftet med växelvårdsinsatsen. Resultaten pekar på att anhöriga har både positiva och 
negativa upplevelser av växelvården. Det odelat positiva är vila och avkoppling och det 
mest negativa är dåligt fungerande kommunikation mellan personal och anhöriga. Re-
sultatet visar också att det inte finns någon genomtänkt strategi för kunskapsutbyte mel-
lan anhöriga och personal. Växelvårdsinsatsen fokuserar kring den närståendes vård och 
vården utgår från den professionella omvårdnadspersonalens yrkeskunskap. De anhöriga 
ses mer som omvårdnadsresurser än likvärdiga samarbetspartners i växelvården. Resul-
tatet väcker tankar om nödvändigheten av de anhörigas och deras närståendes inflytande 
när man utformar nya anhöriginsatser. 

Nyckelord: Anhörig  Anhöriginsats Närstående Växelvård 
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Inledning och förförståelse 

Forskning pekar på att anhörigvårdarnas arbetsbörda har ökat. Faktorer som bidragit till 

denna ökning kan dels vara de minskade stödinsatserna från samhället, till exempel färre be-

viljade hemtjänsttimmar och färre platser på särskilda boenden, dels den demografiska ut-

vecklingen. (Szebehely, M. 1998). Enligt kommentarerna till socialtjänstlagen är anhörigas 

vårdinsatser två till tre gånger större än samhällets insatser. (Norström, C. och Thunved, A. 

2002). Det betyder att offentliga omsorgen inte skulle kunna klara av att ta över de anhörigas 

vårduppgifter. Anhörigas roll i omsorgen har under de senaste åren blivit mer debatterad och 

politiskt uppmärksammad. Insikten om att de anhörigas röster skulle vara viktiga att lyssna på 

har vunnit mer gehör, men fortfarande är anhöriga en svag grupp vars livsvillkor till stora 

delar dikteras av politiska beslut. (Lundh, U. och Nolan, M. 2001). 

Det finns skillnader i det stöd till anhöriga som olika kommuner erbjuder. Stödet kan bestå 

av olika avlösningsinsatser som växelvård, dagverksamhet och insatser i hemmet, ekonomisk 

ersättning i form av vårdbidrag, handikappersättning, närståendepenning eller anställning som 

anhörigvårdare. Det kan också handla om olika former av personligt stöd, som till exempel 

anhöriggrupper, kontaktperson eller information. (Wennberg, K. 2004). 

Det är viktigt att anhörigstödet inte bara förblir en nödlösning utan att man skapar stödåt-

gärder som är av god kvalitet. Det är då viktigt att veta vad anhöriga själva anser om de be-

fintliga insatserna. Det är också viktigt att rannsaka vilket syfte man tillskriver anhöriginsat-

serna för att därigenom kunna visa vilken syn vårt samhälle har på anhörigvårdarna. Det har 

betydelse om anhörigstödet har till syfte att förmå anhöriga att orka med sin vårduppgift så 

länge som möjligt, eller om syftet är att förbättra individers resurser och stötta dem i deras 

förmåga att fatta välgrundade beslut om sitt och sin närståendes framtid (Lundh, U. och Nolan, 

M. 2001). 

Växelvård erbjuds i så gott som alla kommuner. Problematiken kring växelvård och andra 

avlösningsinsatser har på många sätt anknytning till socionomstudenternas kommande yrkes-

bild, bland annat som biståndshandläggare och som verksamhetsledare. Det är viktigt att det 

stöd som man i sitt blivande yrke kommer att erbjuda de anhöriga och deras närstående är 

genomtänkt och väl fungerande. Jag vill lyfta fram den bild anhöriga har om växelvård därför 

att det är en av de viktiga pusselbitarna man behöver för att kunna bilda sig en uppfattning om 

hur anhörigstödet idag ser ut. 

 5



Jag har ganska begränsad erfarenhet och kunskap om växelvård trots att jag tidigare kom-

mit i kontakt med anhöriga och långvarigt sjuka genom arbete som biståndshandläggare och 

genom mitt tidigare yrke som vårdbiträde. Även om jag inte direkt arbetat med växelvård har 

jag genom mina olika arbeten fått ta del av erfarenheter som anhöriga och deras närstående 

haft om växelvårdsinsatsen. Dessa berättelser har väckt många tankar om de anhörigas och 

deras närståendes situation. 

Bakgrund 

Sverige har nått den punkt där åldersgruppen 80 år och äldre är störst i världen och omfat-

tar drygt 5 % av hela befolkningen. Denna siffra väntas vara konstant eller möjligen öka något 

fram till 2020 (SCB-statistik. 2004). Befolkningens stigande ålder betyder att åldersrelaterade 

sjukdomar kommer att öka. Förekomsten av demenssjukdomar är starkt knuten till åldern. Ju 

fler personer i befolkningen som når hög ålder, desto fler kommer att insjukna i demenssjuk-

domar. Det beräknas att ungefär 7-8 % av personer över 65 år insjuknar i demens (Wimo, A., 

Sandman, P. O. 1999). Efter 65 års ålder ökar risken dramatiskt. Enligt Fratiglioni och Rocca 

(2001) riskerar cirka 13 % av personer i åldersgruppen 80-84 år, 24 % i gruppen 85-89 år, och 

34-45 % av dem som är 85 år och äldre, att insjukna i demens. 

Tillgången till hemtjänstinsatser för äldre har sedan mitten av 70-talet successivt minskat. 

Antalet platser på de särskilda boendeformerna har följt ungefär samma mönster. Samtidigt 

har antalet mycket gamla i befolkningen ökat (Szebehely, M. 1998). Det innebär en ökning av 

antalet äldre som har måttliga hjälpbehov men som inte längre omfattas av hemtjänstens in-

satser. Denna grupp står idag utanför den offentliga äldreomsorgen och är hänvisad till anhö-

rigas hjälp, eller till att köpa tjänster privat för att få sina omsorgsbehov tillgodosedda (SOU 

2000:3). Enligt en undersökning som Jeppsson Grassman, E. (2001) har gjort i Stockholms 

län, hjälpte 16 % av stadens befolkning någon eller några personer som var 75 år eller äldre 

och som bodde i eller utanför hjälpgivarens hushåll. Det är vanligare att kvinnor ger hjälp till 

äldre än att män gör det. 18 % av kvinnorna och 14% av männen hjälper äldre. Majoriteten av 

dem som ger hjälpen i det egna hemmet är över 60 år, vanligen mellan 75 och 84 år. Szebehe-

ly, M., Lingsom, S., och Platz, M. (1997) har redovisat att 23% av personer som är 80 år och 

äldre tar emot hjälpinsatser av någon anhörig utanför det egna hemmet. Av dessa personer får 

71% hjälp av en sammanboende anhörig. 
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Många av personerna som insjuknat i demens eller annan kronisk sjukdom vårdas numera 

på institutioner först under den sista tiden av sjukdomsförloppet. Tiden före institutionsvård 

tillbringar de oftast i sina hem och vid tidpunkten för den slutliga flytten till ett särskilt bo-

ende är många av dem mycket sjuka. Detta betyder att anhörigas insatser i vården av långva-

rigt sjuka personer är betydande. Många anhöriga vårdar sina närstående för att de själva vill 

det. Viss forskning pekar mot att de flesta anhöriga anger positiva erfarenheter av vårdsitua-

tionen när de blir tillfrågade. (Nolan, M., Grant, G., and Keady, J. 1996). Men ibland hamnar 

man i vårdarrollen för att det inte finns något annat val. Jeppsson-Grassmans (2001) under-

sökning visar att majoriteten av de tillfrågade anhöriga ansåg det vara lämpligare att kommu-

nen och landstinget i första hand skulle ansvara för äldreomsorgen och inte familjen. 

De anhörigas vårdbörda kan vara ytterst påfrestande. Forskning visar att många anhörig-

vårdare upplever sin tillvaro stressig och tärande. (Almberg, B. 1997), (Jansson, W. 2001), 

(Sällström, C. 1994). Speciellt utsatta är kvinnorna, makar och döttrar till personer med de-

menssjukdom. (Almberg, B. 1999). För att familjen skall orka med att vårda behövs upp-

backning av samhället i form av stöd och hjälpinsatser som syftar till att hjälpa både den som 

är sjuk och den som vårdar. 

Intresset för de anhörigas sak har på senare år ökat i den politiska debatten. Anhörigvården 

är numera ett av de största forskningsområden inom socialgerontologin. I regeringens propo-

sition Äldreomsorgen inför 90-talet (1987/88:176) formulerades för första gången samhällets 

ansvar för medborgarnas behov av vård och omsorg. Där fastställdes samhällets förstahands-

ansvar för att tillgodose behoven. De anhöriga som själv önskade ge hjälpen skulle få stöd och 

hjälp av god kvalitet och i tillräcklig omfattning. Detta stöd skulle utvecklas och förnyas med 

hjälp av stimulansmedel på 7,5 miljoner kronor. (Johansson, L. och Sundström, G, 2004). I 

Nationell handlingsplan för äldrepolitiken, (PROP 1997/98:113) föreslogs ett särskilt stimu-

lansbidrag på 100 miljoner kronor per år under åren 1999, 2000 och 2001, så kallad Anhörig 

300. Målsättningen var att stödja och underlätta samt bidra till en ökad livskvalitet för familjer 

och andra närstående till äldre, funktionshindrade eller långvarigt sjuka. (Almberg, B., Hell-

qvist, K. 2002). I, Nationell handlingsplan för utveckling av svensk hälso- och sjukvård 

(1999/2000:149) föreslogs nya utvecklingsinsatser inom vård och omsorg av äldre. Regering-

en, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet har slutit ett utvecklingsavtal som 

kommer att bestämma inriktningen av utvecklingsinsatserna. (Johansson, L. och Sundström, 

G. 2004). De stimulansmedel som riktats till kommunerna för att utveckla stödet till anhöriga 

har givit positiva resultat. De anhörigas situation och deras behov av stöd har uppmärksam-
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mats mer, men kvaliteten och innehållet i stödinsatserna behöver utvecklas ytterligare. (Jo-

hansson, L. och Sundström, G. 2004). 

Trots att avlösningsinsatserna finns har det visat sig att de flesta anhörigvårdare inte utnytt-

jar dem. Enligt en undersökning som gjordes i Stockholms län (Jeppsson-Grassman, E. 2001) 

hade 69-80 % av de tillfrågade anhöriga inte fått del av någon insats som syftar till att under-

lätta för de anhöriga, däribland avlösning, avlastnings- och växelvård. Orsaker till att stödet 

inte utnyttjas i större omfattning kan vara många. En del forskningsresultat visar att anhöriga 

efter en avlösningsperiod varit besvikna på att vårdtagarens förmågor har försämrats under 

vistelsen, trots att syftet med vistelsen har varit det motsatta. (Svensson, E. 1996). Det kan 

också vara fråga om brist på information om insatserna eller att de anhöriga inte anser att in-

satsen i fråga motsvarar deras behov. (Jeppsson Grassman, E. 2001), (Johansson, L. och 

Sundström, G. 2004). Hjälpen kan också upplevas för dyr. (Johansson, L. och Sundström, G. 

2004) 

Sverige har en socialpolitisk modell som innebär ett tydligt samhällsansvar vad gäller äld-

reomsorgen. I jämförelse med länder där familjen har en mer uttalad skyldighet att bistå med 

omsorgen om sina familjemedlemmar är traditionen att stödja anhöriga ganska ung i Sverige. 

Därför har utvecklingen av lämpliga stödåtgärder inte hunnit så långt. Hittills har personalen i 

vård och omsorg fokuserat sin primära uppmärksamhet kring vårdtagaren. Det har inte funnits 

tydliga modeller för att innefatta stöd till anhöriga. (Nolan, M., Grant, G., and Keady, J. 1996). 

För att insatserna som syftar till att underlätta för de anhöriga ska fylla sitt syfte är det viktigt 

att vårdtagare, anhöriga och professionella tillsammans utvecklar nya former av anhörigstöd. 

(Lundh, U. och Nolan, M. 2001). De anhörigas och deras närståendes behov av hjälp och stöd 

sammanfaller ofta och är ibland svåra att skilja från varandra. Mycket kritik har riktats mot 

osäkerheten på vem hjälpinsatserna primärt riktas till. (Lundh, U. och Nolan, M. 2001), (Jo-

hansson, L. 1997). 

Växelvård på ett särskilt boende är avsedd till att ge en regelbunden andningspaus för an-

höriga som vårdar sina långvarigt sjuka närstående i hemmet. Forskning tyder på att anhörig-

stöd utnyttjas av långtifrån alla anhörigvårdare. Det råder ingen tvekan om att anhöriga till 

långvarigt sjuka har en tung arbetsbörda och att många av dem är både psykiskt och fysiskt 

pressade. Det är viktigt att de insatser som kommunerna satsar på håller hög kvalitet. Det är 

också viktigt att vårdtagare och deras anhöriga har möjlighet att påverka utformningen av 

insatserna för att kvaliteten av anhörigstödet skall kunna möta de varierande behov som anhö-

 8



riga och deras närstående har. För att kunna utveckla denna vårdform är det viktigt att man 

studerar hur befintliga växelvårdsinsatser fungerar från de olika aktörernas synvinklar. Den 

här studien kommer att försöka belysa några anhörigas erfarenheter av växelvård. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera betydelsen av växelvård för de anhöriga samt att få en 

ökad kunskap om anhörigas erfarenheter av växelvårdsinsatser och om deras tankar om sam-

spelet med omvårdnadspersonalen. 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

Hur beskriver anhöriga sina erfarenheter av växelvården? 

Hur beskriver anhöriga samspelet med personalen? 

• Upplever anhöriga att den erfarenhet och kunskap som de har 

om sina närstående tas tillvara av omvårdnadspersonalen? 

• Upplever anhöriga att omvårdnadspersonalen delar med sig av 

sina omvårdnads- och medicinska kunskaper? 

Vilken betydelse har växelvårdsinsatsen haft för de anhöriga? 

 

Avgränsningar och centrala begrepp 

Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar problematiken från de anhörigas synpunkt. Därför kan situationerna 

bitvis ha förenklats, så att den anhöriga får komma till tals med det hon eller han anser och 

känner, oavsett vad den närstående eller den professionella omvårdnadspersonalen skulle ha 

haft för åsikt. Man måste naturligtvis vara medveten om att det är viktigt att inte glömma bort 

att den närstående som drabbas av en långvarig, kronisk sjukdom skall i första hand själv vara 

delaktig i alla beslut som rör honom eller henne, och att alla de tre parterna, de anhöriga, de 
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närstående och de professionella omsorgsgivarna har en lika viktig roll för att slutresultatet 

skall fungera. 

Centrala begrepp 

Anhörig/anhörigvårdare: Används i uppsatsen som benämning på personer som vårdar 

sin närstående oavsett om de är avlönade av kommunen eller inte. Enligt Bonniers Lexikons 

Ordbok (2000) är anhörig synonymt med släkting. Anhörigvårdare har oftast ett nära släktför-

hållande till den de vårdar, det kan till exempel vara make, maka eller barn. Däremot är det 

inte alltid så att anhörigvårdare bor i samma hushåll som personen de vårdar. I vissa kommu-

ner är det möjligt att anhörigvårdarna som utför mycket arbete hos sina närstående har ett an-

ställningsförhållande gentemot kommunen. I andra kommuner anställs inte anhöriga som vår-

dar sina närstående, utan hjälpen de ger har en mer informell karaktär. 

Närstående: Används i uppsatsen som benämning för personer som vårdas av sina anhö-

riga. Enligt Bonniers Lexikons Ordbok (2000) är närstående en familjemedlem eller släkting, 

men närstående kan också utökas att omfatta den närmaste vänkretsen. 

Anhörigstöd/anhöriginsats: Samhällets stödinsatser till anhörigvårdare. I uppsatsen an-

vänds begreppen om olika insatser som samhället utvecklat för att underlätta för de anhöriga 

som vårdar sina närstående. SoL utvidgades 1998 med ett nytt stycke om stöd till de anhö-

riga: ”Socialnämnden bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar när-

stående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder.” (Norström, C. och 

Thunved, A. 2002). Bestämmelsen markerar vikten av socialtjänstens ansvar men stödets ut-

formning preciseras inte närmare. I regeringens proposition 1996/1997:124 definieras att an-

hörigstödet primärt syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den anhöriges situa-

tion. Syftet med samhällets insatser till anhöriga är att synliggöra de anhörigas situation, för-

bättra deras livskvalitet och förebygga ohälsa. (SOU 1999:97). Anhörigstödet är alltså i prin-

cip direkt riktat till att hjälpa anhörigvårdaren, men i praktiken är oftast biståndsmottagaren 

den närstående som behöver vård.  

Växelvård/avlösningsvård: I äldre litteratur förekommer termen avlastningsvård. Begrep-

pet avlösningsvård började etableras för några år sedan, efter att företrädare för handikappor-

ganisationer menade att det tidigare använda begreppet avlastningsvård hade en starkt negativ 

laddning. (Malmberg, B., Ernsth, M. och Svensson, G, 2002). Avlösning syftar till att frigöra 

anhörigvårdaren från sin vårdsyssla under en bestämd tid, och därigenom ge en stunds and-
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ningspaus och vila. Avlösning i hemmet är korta insatser då hemtjänstpersonalen avlöser den 

anhörige under 2-3 timmar någon gång i veckan. När den närstående får möjlighet att bo på 

ett särskilt boende under en kortare tid kallas insatsen korttidsboende. När avlösningen på ett 

särskilt boende sker enligt ett regelbundet schema, kallas den växelvård. Även dagvård kan 

räknas som en avlösningsinsats. Gemensamt för insatserna är att de beviljas av kommunens 

biståndshandläggare och att de oftast är avgiftsbelagda. (Wennberg, K. och Szebehely, M. 

2002). 

Systemet med växelvård är ett slags avlösningsvård som bygger på tanken att de anhöriga 

som vårdar sina långvarigt sjuka närstående får möjlighet att få avlösning genom att den när-

stående bereds en plats på ett särskilt boende under växelvis förekommande perioder. Det 

vanliga är att den närstående bor hemma i två veckor och på växelboendet två veckor. (Wenn-

berg, K. 2004). 

 

Tidigare forskning 

Det här avsnittet tar upp tidigare forskning inom området. Det kommer att redogöras för 

forskning om anhöriga och deras situation, om avlösnings- och växelvård, om bemötande, 

samt forskning om kommunikation och kunskapsutbyte mellan vårdpersonal och anhöriga. 

Växelvård är det område som verkar vara minst utforskat av alla former av avlösning. I lit-

teraturen ingår växelvård ofta i begreppen avlösningsvård eller korttidsvård. Det har varit 

svårt att hitta litteratur skriven enbart om växelvård, därför kommer växelvård i det här avsnit-

tet att ingå i begreppet avlösningsvård. 

Avlösnings- och växelvård 

Kunskapen om avlösningsverksamhetens omfattning och innehåll har hittills varit mycket 

begränsad. (Orsholm, I. 2002), (Socialstyrelsen, 1998), (Johansson, L. 1997). Kommunerna 

kan vara ovilliga att klart redovisa hur många av vårdplatserna i de särskilda boenden är pla-

nerade till avlösningsplatser. Detta för att kunna förhålla sig flexibla i användningen av vård-

platserna och för att minska antalet outnyttjade rum på kommunernas vårdenheter. Att inte 

synliggöra avlösningsinsatserna kan enligt Johansson, L. (1997) innebära en risk för att deras 

kvalitet inte utvecklas tillräckligt. Författaren konstaterar vidare att det saknas enhetlig kun-
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skap om avlösningsvårdens syfte och målsättning. Detta kan vara orsaken till att hjälpinsat-

serna ofta i praktiken riktats till den närstående och inte till den anhörige. Det är viktigt att det 

finns ett klart uttalat syfte för växelvårdsvistelsen, till exempel att den anhörige skall få av-

lastning och att den närstående får rehabilitering. 

Det är önskvärt att biståndshandläggaren och de omvårdnadsansvariga i kommunerna har 

ett bra samarbete kring växelvårdens utformning. Det är också viktigt med uppföljning av hur 

dessa syften och mål uppfylls. (Socialstyrelsen, 1998). 

Kommunernas resurser skiljer sig från varandra. Större kommuner kan ofta erbjuda speci-

ella enheter för avlösnings- och växelvård, medan mindre kommuners avlösningsplatser kan 

vara rum på befintliga grupp- eller vårdboenden. Det har framhållits att de speciella enheterna 

skulle ha fler fördelar, bland annat att personaltätheten är större och att personalen får mer 

erfarenhet av den speciella vård som växelvården innebär, eftersom de arbetar med samma 

vårdtagargrupp hela tiden. Det är viktigt, eftersom de som använder sig av växelvård har and-

ra behov än de som bor på vanliga vårdavdelningar, beroende på att de fortfarande delvis bor 

hemma. (Socialstyrelsen, 1998). 

Den ”typiska” anhörigvårdaren 

Jeppsson Grassman (2001) skriver att anhörigvårdarna som sammanbor med den de hjälper 

är den mest utsatta gruppen av anhöriga. Till antalet är gruppen inte stor, men de utgör de 

mest omfattande vårdinsatserna räknat i tid. Gruppen består av något fler kvinnor än män och 

den har hög medelålder. Den här gruppen är relativt resurssvag vad gäller ekonomi och socia-

la nätverk. De upplever även sin psykiska och fysiska hälsa vara sämre än de andra under-

sökta grupperna som vårdar sina anhöriga. De bär ofta ensamma ansvaret om vårdarbetet. 

Kvinnor lever ofta längre än män, samtidigt som vårdtyngden ökar ju äldre man blir. Det 

innebär att de äldsta kvinnorna utför den allra tyngsta vården av sina närstående. Det är fram-

för allt lågutbildade kvinnor som vårdar sina närstående, och detta kan antas ha konsekvenser 

för dessa kvinnors hälsa. (Mossberg-Sand, A-B. 2000). 

De anhörigas situation 

Ingrid Orsholm (2002) har skrivit om de anhörigas erfarenheter av flexibel avlösning. En-

ligt henne är drivkraften att ge hjälp ofta mycket stark mellan makar. Under en mångårig 

vårdrelation växer det till sist fram en livssituation där den närståendes sjukdom styr de båda 

makarnas liv. I studien berättar anhöriga till kroniskt sjuka personer om social isolering, käns-

 12



lan av bundenhet, om att inte få vara ifred i sitt eget hem. Trots att de anhörigas situation ver-

kar svår, kanske till och med outhärdlig, handlar behoven som de anhöriga själva formulerar 

oftast om enkla saker, som att få tid för sig själv, att kunna sova ostörd någon natt, att få träffa 

sina vänner eller att ta en paus från det annars dygnet runt pågående vårdarbetet. Det första 

steget mot att söka hjälp är inte lätt att ta, och föregås oftast av en lång betänketid. Trötthet 

och utmattning kan fördröja beslutet som ibland upplevs som den sista utvägen. Det är också 

vanligt att de anhöriga plågas av skuldkänslor, speciellt om den närstående är negativ till av-

lösning. Det är viktigt att biståndshandläggare och vårdpersonal stöttar de anhöriga i deras 

svåra beslut. 

Det är alltför vanligt att anhörigvårdarna får hjälp för sent, när de redan är uttröttade eller 

kanske själva blivit sjuka. (Orsholm, I. 2002). När det gäller närstående med demenssjukdom 

är det viktigt med tidig diagnos för att kunna sätta in rätt medicinering i de fallen det är möj-

ligt. Försenad diagnos kan försämra utgångsläget både för de anhöriga och för de närstående. 

(Grafström, M., 1994). 

Anhörigas erfarenheter av avlösning 

Wennberg, K. och Szebehely, M. (2002) har studerat anhörigvårdarnas syn på kommuner-

nas anhörigstöd, bland annat korttidsboende och växelvård. De anhöriga önskar helst att deras 

närstående använde sig av avlösningsvård frivilligt och med insikt om att deras anhörigvår-

dare behöver vila ut. Särskilt viktigt är det för anhöriga till kognitivt klara personer. De inter-

vjuade anhörigvårdarna uttrycker att det är först när den närstående trivs och mår bra som 

anhörigvårdarna själva kan koppla av och vila. 

Ibland fungerar avlösningsvården bra, men det finns flera brister som gör det svårt för de 

närstående att trivas och för de anhöriga att motivera sina närstående till att använda växel-

vård. Anhöriga var mest missnöjda med att de närståendes behov av meningsfull sysselsätt-

ning inte uppmärksammats tillräckligt, utan att man enbart velat befria vårdaren från sin vår-

darroll. Andra orsaker till missnöje handlade om brister i personalens bemötande av de när-

stående och brister i personalens kompetens, för låg personaltäthet och en torftig och institu-

tionslik boendemiljö. (Wennberg, K. och Szebehely, M, 2002).Även Orsholm, I. (2002) skri-

ver om vikten av hemlik boendemiljö i avlösningsvård. 

Bemötandets betydelse 

Det är viktigt för de anhöriga att deras närstående bemöts personligt och respektfullt. (Sö-

derlund, M 2004), (Bergh, M. 2002). Den anhöriga vill in i det längsta behålla kvar bilden av 
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sin närstående som han eller hon var förut. Det är därför viktigt att personalen tar sig tid att 

lyssna på vad anhöriga har att berätta om sina närståendes livshistoria. (Herzberg, A. 2002), 

(Orsholm, I. 2002). 

Det första mötet mellan anhörig och personal på en vårdavdelning har avgörande betydelse 

för hur den fortsatta kontakten kommer att utvecklas och hur bemötandet senare upplevs. Det 

är viktigt att från första början skapa en känsla av samförstånd mellan anhöriga och personal, 

och att de anhöriga får acceptans och bekräftelse från vårdpersonalen. (Bergh, M. 2002), (Or-

sholm, I. 2002). Det är viktigt att det på en vårdavdelning finns en tillåtande atmosfär, att an-

höriga kan känna att de är välkomna, att de inbjuds till att dela en gemenskap, att personalen 

uppmärksammar och hälsar de anhöriga välkomna när de kommer på besök, och att persona-

len skapar utrymme och ger tid för den anhörige att kunna berätta om sin situation. (Söder-

lund, M. 2004). Johansson, S och Fahlström, G. (1993) menar att denna önskan att bli sedd 

och bekräftad speglar en form av belöning av icke materiellt slag som de anhöriga eftersträvar. 

När denna belöning uteblir, påverkas den anhöriges fortsatta kontakter och inställning till vår-

den. Enligt Bergh, M. (2002) och Söderlund, M. (2004) är det är dock vanligt att den anhörige 

glöms bort när vårdpersonalens uppmärksamhet riktas mot patienten. 

Att lyssna och att bekräfta 

Den närståendes sjukdom väcker ofta starka emotionella reaktioner som oro, ångest och 

depression hos de anhöriga. I längden kan dessa reaktioner ha negativa verkningar för de an-

hörigas hälsa. Att fästa uppmärksamhet vid det emotionella stödet för anhöriga är viktigt. Ge-

nom att personalen lyssnar och bekräftar de anhörigas upplevelser av skuld, vrede och frustra-

tion kan anhöriga nå insikt om att dessa känslor är tillåtna och att deras reaktioner inte är uni-

ka. Först när anhöriga klarar av att frigöra sig från sina skuldkänslor kan de koncentrera ener-

gi på att gå vidare med sitt eget liv. (Jensen, 1999). När vårdpersonal på allvar försöker förstå 

de anhöriga och deras tillvaro kan de dela de anhörigas bördor, deras ansvar och känslan av 

utanförskap som de ofta upplever. Det är vanligt att vårdpersonal inte förstår de anhörigas 

situation och att de anhöriga mår dåligt och känner sig övergivna. (Söderlund, M. 2004). 

Det är viktigt att man räknar med de anhöriga, att de får möjlighet att vara delaktiga i vård-

processen. Förmågan att hantera olika vårdsituationer påverkar deras tilltro till sitt eget kun-

nande. (Skog, M. 2002). Herzberg, A. (2002) fann att när anhöriga fick delta i vården eller 

blev tillfrågade om sin åsikt av personalen, kände de sig mer välkomna på avdelningen. 
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Kommunikation och kunskapsutbyte  

Bergh, M. (2002) har undersökt sjuksköterskans pedagogiska kompetens och funktion som 

samtalspartner i kontakt med anhöriga i olika vårdsituationer. Olika vårddiscipliners traditio-

ner och syn på de anhörigas deltagande i vården verkar variera beroende på hur man ser på ut-

gången av vårdinsatsen för vårdtagarens del. Om inte anhöriga anses vara en viktig del i reha-

biliteringen delges de inte heller information eller undervisning i någon större skala, och de 

betraktas inte som viktiga beståndsdelar av helheten. De närståendes behov däremot konstate-

ras vara de samma oavsett vårdform. Anhöriga delger att de saknar information om den när-

ståendes nutida och framtida situation. De önskar skriftlig, individanpassad information med 

bra kvalitet. Sjuksköterskornas kompetens brister i kommunikation, informationsförmedling 

och förmåga att visa uppmuntran gentemot närstående. 

Öppen kommunikation mellan anhöriga och omvårdnadspersonal gagnar båda parter. An-

höriga upplever dock ofta att det är svårt att framföra kritiska synpunkter till personalen. 

(Herzberg, A. och Ekman, S-L. 1996). Tidigare studier om kommunikationsmönstret mellan 

sjuksköterskor och anhöriga visar att kommunikationen oftast initieras av den anhörige istället 

för sjuksköterskan, och att samtalet ofta förs på en ytlig nivå och mest berör praktiska frågor. 

(Andershed, B. 1998), (Herzberg, A. och Ekman, S-L., 1996), (Åstedt-Kurki, P., Paunonen, M. 

och Lehti, K. 1997). Anhöriga själva önskar att personalen skulle i större utsträckning ta kon-

takt med dem. (Lindquist, M-L. och Schubert, V. 1994). 

Makt 

Bergh (2002) skriver att vårdpersonalen har en maktposition i förhållande till vårdtagare 

och deras anhöriga. Det är viktigt att man som professionell är medveten om detta och strävar 

efter att bemöta vårdtagaren och dennes anhöriga där de befinner sig och så förutsättningslöst 

som möjligt för att skapa en bra grogrund för fortsatt samarbete. Förmågan att se personen 

sådan som hon eller han är, att reflektera och att aktivt lyssna är ovärderliga verktyg för de 

professionella som kommer i kontakt med människor i sina yrken. Eliasson, R. (1987) skriver 

att makt inte alltid kommer till uttryck genom tvång, utan ibland genom underlåtenhet att göra 

något, till exempel genom att inte ge individen de resurser eller hjälpmedel hon eller han be-

höver för kunna bemästra sin livssituation och få möjlighet att leva mer självständigt. Att 

lämna den svagare ensam med ett svårt beslut är också en form av maktmissbruk. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet kommer jag att presentera de teoretiska modellerna som kommer att an-

vändas som utgångspunkter för tolkningen av det empiriska materialet. 

De teoretiska utgångspunkterna består av flera teoretiska modeller som olika författare har 

formulerat och som sammanfattas i en studie genomfört för socialstyrelsen av Lundh, U och 

Nolan, M (2001). I studien samlar författarna ihop, lyfter fram och presenterar olika modeller 

som beskrivits i forskningslitteraturen. Modellerna tar upp problematiken kring de olika typer 

av anhörigstöd. Twigg, J., och Atkin, K. (1994) har utarbetat modeller som synliggör och 

ifrågasätter olika sätt att se på anhöriga och på syftet med anhörigstöd. Liaschenko, J. (1997) 

har utvecklat modeller som lyfter fram vikten av kommunikation och informationsutbyte mel-

lan de anhöriga och den professionella omvårdnadspersonalen. M. Nolan, G. Grant och J. 

Keadys (1996) ”expertmodell” skissar fram en ny modell för samarbete i vården. Med hjälp 

av dessa teoretiska modeller kan man synliggöra orsaker till motsättningar och kommunika-

tionsproblem mellan anhöriga och personal, som ofta förekommer på institutioner där anhöri-

ga och personal möts. 

Teorins relevans 

Det finns flera möjliga angreppssätt på det empiriska materialet. Man kan till exempel an-

vända mer individualpsykologiska teorier som kristeori eller livsloppsperspektiv, eller mer 

övergripande teorier om makt och organisationer. Valet av de teoretiska utgångspunkterna 

avgjordes av att de kändes både intressanta och inspirerande samt lättöverskådliga. De lämpa-

de sig väl till att förklara de fenomen som framkom i det empiriska materialet.  

Synen på de anhöriga och syftet med avlösning 

Enligt Twigg och Atkin (1994) saknar den offentliga vården, förutom befintliga ekono-

miska resurser, även en klart uttalad vision och en logisk grund för hur anhörigstödet bör ut-

vecklas. Därför präglas många avlösningsinsatser av begränsad flexibilitet och mer eller 

mindre medveten strävan att anpassa de anhöriga till kommunala rutiner. Författarna framhål-

ler att den professionella vårdorganisationens syn på anhöriga och syftet med anhörigstödet 

utgår från någon eller några av fyra följande tankemodeller eller handlingsalternativ: Man kan 

se anhörigvårdaren som en ”resurs”, då målet med de olika stödinsatserna är instrumentellt 

och syftar till att anhörigvårdaren skall kunna behållas i sin roll. När man betraktar de anhö-
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riga som ”medarbetare”, får de en något större uppmärksamhet men målet med insatserna är 

fortfarande instrumentellt. När man betraktar anhörigvårdaren som en ”vårdtagare”, gör man 

ingen åtskillnad mellan anhörigvårdarens och dennes närståendes behov. Den fjärde model-

len, ”ersättningsvård” innebär att de professionella vårdgivarna ersätter den anhöriga helt och 

tar över vården av dennes närstående. Dessa modeller, som till stora delar är underförstådda är 

i praktiken inte helt renodlade utan går in i varandra. 

Modellen som präglar många avlösningsinsatser betraktar anhöriga som en ”resurs”. 

(Twigg och Atkin, 1994). Anhöriga ses då praktiskt taget som en resurs som används till att 

lösa problemet med att hjälpa det växande antalet äldre med måttliga hjälpbehov som inte 

omfattas av hemtjänstens hjälpinsatser. De avlösningsinsatser som utvecklas till anhörigvår-

darnas hjälp får då en instrumentell roll och syftar till att få anhörigvårdaren att fortsätta med 

sin vårdaruppgift så länge som det är möjligt, oavsett vad anhöriga själva önskar. Av-

lösningsinsatser fokuserar ofta på de negativa sidorna i anhörigvårdarnas arbete, att avhjälpa 

stress och avlasta en tung arbetsbörda. Avlösningsinsatserna får då ofta karaktären av ”ersätt-

ningsvård” med uppgift att ersätta de anhöriga istället för att komplettera och stötta dem i de-

ras arbete. Dessa modeller tar inte heller hänsyn till att anhöriga skulle ha något viktigt att 

bidra med i samarbetet. De speglar inte heller den strävan efter valfrihet som vore önskvärd. 

(Lundh och Nolan, 2001). 

Expertmodell 

Lundh och Nolan (2001) lyfter fram vikten av att fundera på vilken samarbetsmodell och 

syn på anhöriga som präglar de olika avlösningsinsatserna. En samarbetsmodell som tar bättre 

hänsyn till de olika typer av kunskaper och erfarenheter är ”expertmodellen” som beskrivs av 

Nolan, M., Grant, G. och Keady, J. (1996). Modellen strävar efter jämvikt i samarbetet och 

betraktar även anhöriga som experter. Den bygger på principen att alla parter har något värde-

fullt att bidra med. Modellen tar också hänsyn till tidsaspekten då vårdbehovet förändras och 

kunskaper och färdigheter utvecklas över tid. Det är till exempel troligt att både viljan och 

förmågan att vårda förändras med tiden, eftersom den närståendes sjukdom framskrider och 

den anhöriges situation förändras. Anhöriga kan behöva stöd i sitt beslut med att sluta vårda 

sin närstående. Modellen erkänner att kommunala stödinsatser är viktiga, men att det är lika 

viktigt att ge anhörigvårdaren den nödvändiga kompetensen, kunskaperna, färdigheterna och 

resurserna att kunna tillhandahålla en god vårdkvalitet utan att riskera sin egen hälsa. Model-

len förutsätter ett gott samarbete mellan vårdgivare och anhöriga. 
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Olika sorters expertkunskap 

Liaschenkos (1997) modell presenterar olika typer av kunskap i vård av äldre. Enligt henne 

kan kunskaperna delas in i tre komponenter, sjukvårdskunskap, patientkunskap och person-

kunskap. Dessa olika typer av kunskaper och expertis finns hos de inblandade aktörerna, om-

sorgspersonalen och anhöriga, och skall användas till att förbättra omsorgstagarens situation. 

Lundh och Nolan (2001) lyfter fram den expertis som anhöriga till långvarigt sjuka äger. Det 

är viktigt att ta vara på de anhörigas expertkunskap och erfarenhet om sina närstående i plane-

ringen av den individuella vården och omsorgen och utformningen av verksamheten kring 

dem som använder vårdinsatsen. Det ideala är att det sker ett samarbete och kunskapsutbyte 

mellan anhöriga och professionella vårdgivare. Målet för de insatser som planeras till anhöri-

gas hjälp bör vara att den sjuke behåller sina fysiska och psykiska färdigheter så länge som 

möjligt, och att den anhörige skall få möjlighet att lämna över vården till experter i förviss-

ningen att personalen gör sitt bästa för just den här individen. 

Sjukvårds- och patientkunskap 

Enligt Liaschenko (1997) har den professionella personalen mycket viktiga medicinska 

kunskaper som hon kallar sjukvårds- och patientkunskaper. Sjukvårdskunskap är en slags 

generell förståelse för olika typer av sjukdomsförlopp. I patientkunskapen kopplas dessa kun-

skaper till individen och förklarar hur individen svarar på olika behandlingar. De professio-

nella har även värdefull erfarenhet av omvårdnadsarbete på institution. Enligt Lundh och No-

lan (2001) är det är viktigt att anhöriga får ta del av dessa kunskaper så att de når en vidare 

medicinsk förståelse för den närståendes sjukdom och sin egen och den närståendes nutida 

och framtida situation. Den nya kunskapen kan ge anhöriga en bättre förståelse för den när-

ståendes kommande sjukdomsperiod och stärka förmågan till väl avvägda beslut om den när-

ståendes behov av framtida vård- och omsorgsinsatser. 

Personkunskap 

Under tiden som de anhöriga vårdar sina närstående hemma kommer de att tillägna sig 

mängder av färdigheter och kunskaper om sina närståendes situation under sjukdomstiden. 

Anhöriga är också experter på den detaljerade kunskapen om den närstående utöver dennes 

sjukdom, som Liaschenko (1997) kallar personkunskapen, alltså den närståendes personliga 

bakgrund och levnadshistoria. Ju längre erfarenhet anhörigvårdaren har, desto större är kun-

skapen. Erfarna anhörigvårdare har ofta genom försök och misslyckanden skaffat sig en hel-
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hetsuppfattning om sina närståendes situation som vida överskrider den kunskap som de pro-

fessionella har. Det är viktigt att anhöriga får möjlighet att förmedla sina expertkunskaper till 

personalen som behöver dem för att kunna utforma den individuella vården, speciellt när det 

gäller kroniskt sjuka personer. Det är också mycket viktigt för samarbetet att anhöriga får er-

kännande för den kunskap som de faktiskt besitter. Ett hinder på vägen kan vara att både om-

vårdnadspersonalen och de anhöriga har en föreställning om att just deras specialkunskap är 

överlägsen den andras. Anhöriga upplever att deras specifika individkunskap är kärnan i den 

individuella vården och fyller sitt syfte när man skall tillgodose individuella behov. Detta till-

sammans med den negativa bild som massmedia har skapat om vården kan bidra till att anhö-

riga i viss utsträckning avböjer den hjälp som erbjuds. Den professionella omvårdnads-

personalens övertro till sin egen expertkunskap gör att de inte alltid erkänner värdet av anhöri-

gas kunskaper. (Lundh och Nolan, 2001). 

Kunskapssyntes: vårdtagarkunskap 

Det ideala är att dessa två områden av expertkunskaper kan mötas så att personalen och 

anhöriga delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter till varandra. Denna interaktion 

mellan de olika parterna skapar specifik vårdtagarkunskap, som de professionella i omvård-

nadsarbetet behöver i sitt arbete för att kunna sätta sig in i vårdtagarens dagliga livssituation 

och tillgodose dennes individuella behov. (Liaschenko. (1997). 

Enligt Lundh och Nolan (2001) är personalen inom vård och omsorg inte tillräckligt med-

veten om betydelsen av personkunskap i bemötandet av äldre. I verkligheten erbjuds anhöriga 

sällan samarbete och informationsutbyte med personal som stöd i det ömsesidiga vårdarbetet. 

De anhörigas personkunskap blir sällan efterfrågad. Anhörigas expertkunskaper borde enligt 

författarna betraktas som ovärderliga för de professionella för att mer allsidigt kunna möta 

vård- och omsorgsbehovet hos dem som drabbas av en långvarig sjukdom. På motsvarande 

sätt bör de professionella dela med sig av sin sjukvårds- och patientkunskap till de anhöriga. 

Att lyssna på de anhörigas synpunkter och att ge erkännande till de anhöriga i deras krävande 

situation skulle förstärka dem i sin roll som vårdare. 
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Metod 

Metodval 

Uppsatsen har två syften. Dels att studera vilken betydelse växelvård har haft för de anhö-

riga, dels att nå en djupare förståelse av de anhörigas erfarenheter av växelvårdsinsatser och 

av deras samspel med omvårdnadspersonalen. Som metod till att få svar på forskningsfrå-

gorna har fyra kvalitativa intervjuer genomförts. Enligt Malteryd, K. (1998) lämpar sig kvali-

tativ intervjumetod till undersökningar som har ambitioner att förklara människors erfarenhe-

ter, upplevelser och tankar samt förväntningar, motiv och attityder. Undersökningens syfte har 

varit att genom djupintervjuer komma nära de intervjuade och genom deras berättelser uppfat-

ta delar av deras livsvärld för att därigenom bättre kunna förstå den specifika livssituation 

som de anhöriga befinner sig i. Enligt Kvale S.(1997) skall den kvalitativa intervjun sträva 

efter att synliggöra den intervjuades livsvärld och för att förstå den intervjuades relation till 

sin livsvärld. 

Intervjufrågorna har formulerats till en frågeguide med öppna frågor som utgår från fråge-

ställningarna i syftet. Detta för att fokusera intervjun kring de bestämda centrala teman i syftet, 

och för att få intervjupersonerna att ge sina svar i fritt berättande form, samt för att få bättre 

struktur i intervjun. 

Datainsamling och intervjumiljö 

Intervjuerna spelades in på MD-skivor. Syftet var att få så bra ljudkvalitet som möjligt, ef-

tersom det på planeringsstadiet inte kunde förutses hur intervjumiljön i de olika intervjusitua-

tionerna skulle se ut. För att få informanterna att reflektera över att de själva har möjlighet att 

forma intervjusituationen uppmanades de att föreslå en miljö för intervju där de själva kunde 

känna sig avslappnade och ostörda. Alla intervjupersonerna valde att genomföra intervjun i 

sitt eget hem. 

Urval av intervjupersoner 

Urvalskriterier för intervjupersoner var att de skulle vara anhöriga som har erfarenhet av 

vård av en närstående som har demenssjukdom eller annan kronisk sjukdom och som använt 

avlösning på växelvård. Jag bedömde att det skulle vara lämpligast för både intervjuperso-

nerna och deras närstående om man valde personer som jag inte träffat förut och som använt 
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växelvård på ställen som jag inte var bekant med. Letandet efter anhöriga med de speciella 

erfarenheterna påbörjades med att först kontakta anhörigkonsulenter. Anhörigkonsulenterna 

förmedlade kontakt med Röda Korsets frivilliga som arbetar med anhörigcirklar. Genom des-

sa frivilliga gavs jag tillfälle att delta i en anhörigcirkel och där presentera uppsatsidén och 

önskan att komma i kontakt med personer som ville ställa upp på en intervju. Samtidigt söktes 

kontakt med anhöriga även genom att tala om uppsatsarbetet med andra personer som profes-

sionellt arbetar med anhöriga och närstående. Till sist visade sig åtta personer vara intressera-

de av att höra mer om uppsatsarbetet. Sex av dessa uppfyllde kriterierna som ställdes från 

början. Av dessa sex personer var två av olika orsaker mindre intresserade av att delta i inter-

vjun. Det återstod fyra personer, två kvinnor och två män, och jag bestämde mig för att 

genomföra intervjuerna med dessa personer. 

Förberedelser inför intervjuer 

Det har under arbetets gång känts viktigt att lägga ner en del tanke och energi på att infor-

mera intervjupersonerna om vad undersökningen handlar om, vem intervjuaren är, varför un-

dersökningen görs, och vad de intervjuades roll kommer handla om. Målet har varit att de som 

blir intervjuade skall kunna känna sig trygga och säkra vid kontakten med intervjuaren och i 

intervjusituationen. Intervjupersonerna skall efter intervjun inte känna sig utlämnade utan de 

skall ha klar vetskap om vad som kommer att hända med intervjumaterialet, att identiteten 

fingeras, och att de efter intervjun har möjlighet att komma i kontakt med intervjuaren. 

Kvale (1997) tycker att det är bra om intervjuade får en bakgrund till intervjun genom en 

orientering före och efter intervjun. Före intervjun informerades intervjupersonerna om hur 

lång tid intervjun skulle ta. De fick också kort skriftlig information om uppsatsarbetet, hur de 

inspelade skivorna skulle hanteras och att det nedskrivna materialet skulle avidentifieras, samt 

hur de intervjuade kunde komma i kontakt med mig senare om de undrade över något. De fick 

också ett papper med grundfrågorna till intervjun. I praktiken visade det sig att intervjuperso-

nerna inte fäste stor uppmärksamhet vid det skriftliga materialet som delades ut före intervjun. 

Kvale (1997) skriver att det kan vara en fördel att inte tränga in för mycket information i in-

tervjuns början, utan den typen av information kan göra bäst nytta efter intervjun. Det kunde 

ha varit bättre om intervjupersonerna fått materialet någon dag i förväg, för att kunna ta in 

informationen bättre och för att ha möjlighet att fördjupa sig i intervjufrågorna i förväg. 

Kvale (1997) tar också upp hur den kritiska analysen bör vara och huruvida intervju-

personerna bör ha något att säga till om hur deras uttalanden skall tolkas. Jag har i min tolk-
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ning försökt att vara lyhörd till den kunskap och mening som jag uppfattat att informanterna 

har haft. Jag har inte efter intervjuerna haft dialog med någon av intervjupersonerna om tolk-

ningen av materialet utan tolkningen är min egen. Kvale (1997) skriver också om forskarens 

etiska ansvar för att den kunskap hon förmedlar i rapporten även på något sätt verifieras. De 

långa citaten är ett försök att låta intervjupersonerna komma till tals och för att ge läsaren en 

mer ingående bild av informanternas situation. 

Databearbetning och analysmetod 

Varje intervju tog ungefär 45-60 minuter. Intervjuerna har skrivits ut till en text på cirka 

femtio sidor. Efter att intervjuerna blivit utskrivna har de inspelade skivorna raderats på sitt 

innehåll. I den nedskrivna versionen av intervjuerna har identiteten på alla personerna, nam-

nen på platser, orter och växelvårdsavdelningar samt en del data som kunde ha gjort att man 

känt igen personer eller platser ändrats. I analysen av materialet har ambitionen varit att an-

vända meningskoncentrering som beskrivs i Kvale (1997). I praktiken koncentrerades varje 

intervju till flera meningsenheter som alla fick en rubrik efter det som tolkades som det vä-

sentliga i informanternas budskap. Meningsenheterna fick representera teman som bedömdes 

spegla det viktiga i innehållet av informanternas berättelser. Varje tema som togs fram före-

kom i fler än en informants berättelse. 

Etiska överväganden 

Det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har (1990)antagit forskningsetiska 

principer. Det så kallade individskyddskravet, som är utgångspunkten för forskningsetiska 

överväganden, innehåller fyra allmänna huvudkrav på forskningen: informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De etiska överväganden under upp-

satsarbetet utgår från dessa fyra huvudkrav. 

Enligt informationskravet skall forskaren informera undersökningsdeltagare om deras upp-

gift i projektet, forskningsuppgiftens syfte, och om att deltagandet är frivilligt. (Humanistisk-

vetenskapliga forskningsrådet, 1990). Intervjupersonerna informerades om undersökningens 

syfte, om att det handlade om en intervjuundersökning och att intervjuerna skulle spelas in vid 

deras första kontakt med uppsatsförfattaren. Före intervjuns början fick deltagarna samma 

information både muntligt och skriftligt. Samtidigt informerades de om att deras medverkan 

var frivillig och att de kunde när som helst avbryta sin medverkan. 
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Enligt samtyckeskravet har deltagare i en undersökning rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. (Humanistisk-vetenskapliga forskningsrådet, 1990). Alla intervjudeltagare deltog 

frivilligt i intervjuerna. Intervjupersonerna verkade enligt min egen bedömning trivas i berät-

tarsituationen, och några av dem talade om att det hade känts viktigt att berätta om sina upp-

levelser. Intervjufrågorna kunde handla om saker som de intervjuade hade svårt att prata om. 

Några av intervjupersonerna kände att vissa saker var smärtsamma att dra till minnes och att 

berätta om, men valde ändå att berätta det. Varför det kunde vara smärtsamt var dels på grund 

av att händelserna låg så nära i tiden och rörde upp känslorna, eller att de innehöll sådant som 

man inte gärna ville minnas igen. Intervjupersonerna blev då informerade om att det var upp 

till dem själva att välja hur, eller vilka saker de ville berätta om, samtidigt som deras berättel-

ser kunde vara av värde för forskningen om de anhörigas situation. 

Konfidentialitetskravet påbjuder att ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående perso-

ner skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Humanistisk-vetenskapliga forskningsrådet, 1990, 

s. 12). Intervjupersonerna blev informerade både muntligt och skriftligt om hur avidentifika-

tionen av det skriftliga materialet skulle ske, hur man skulle gå till väga med de inspelade 

skivorna. Efter att intervjuerna blivit utskrivna har de inspelade skivorna raderats på sitt inne-

håll. I den nedskrivna versionen av intervjuerna har identiteten på alla personer, namnen på 

platser, orter och växelvårdsavdelningar samt en del data som kunde ha gjort att man känt 

igen personer eller platser ändrats. 

Enligt nyttjandekravet får uppgifter insamlade om enskilda personer endast användas i 

forskningssyfte. (Humanistisk-vetenskapliga forskningsrådet, 1990). Intervjupersonerna in-

formerades om att intervjustudiens syfte var att utveckla kunskap om anhörigas erfarenheter 

om växelvård. 

Studiens trovärdighet och giltighet 

Syftet med att spela in intervjuerna på MD-skivor var att få så bra ljudkvalitet som möjligt 

och därmed kunna göra en transkribering som var så exakt som möjligt. Ljudet blev utmärkt i 

alla intervjuerna och det underlättade transkriberingen. 

Istället för att skriva ut varje ord av det inspelade materialet och sedan ta bort material som 

inte är relevant för undersökningen, har det redan från början skalats bort utsagor som be-

dömts vara utanför det som skall behandlas i uppsatsen, till exempel när informanterna går in 
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i detaljerade redogörelser om sina barns familjer. Däremot har material vars relevans jag varit 

osäker på fått vara kvar. Grunden till detta avgörande är min egen bedömning av vad som var 

relevant med tanke på studiens syfte och frågeställningar.  

Hur kan jag vara säker på att det som påstås i redovisningen av informanternas utsagor 

verkligen motsvarar det som informanterna själva menade när de svarade på frågan? Det är 

fullt möjligt att missförstånd eller misstolkningar uppstår. Jag har försökt att under intervjun 

försäkra mig om att jag förstått vad de intervjuade menat, ibland med ledande frågor. Till ex-

empel under rubriken insyn och öppenhet när jag bad Elisabeth att precisera om hon menade 

att hon litade på personalen på sin mans nuvarande boende, för att senare kunna påstå att så 

var fallet. 

Vid tolkningen av det empiriska materialet med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna 

har jag försökt att gå utöver det som intervjupersonerna faktiskt sade och att se resultatet i ett 

mer allmänt sammanhang. Den tolkningen är min egen och intervjupersonerna har inte haft 

möjlighet att påverka mitt val av tolkningsverktyg eller att ge synpunkter på tolkningens rik-

tighet. 

Undersökningens resultat kan inte generaliseras. Underlaget med fyra personer var litet, 

och det som informanterna berättade var unika händelser på just de växelvårdsavdelningar 

som de hade erfarenheter av. Däremot väcker tolkningen av resultatet i belysning av de teore-

tiska utgångspunkterna övergripande och allmängiltiga frågor om de anhörigas situation, frå-

gor som jag tror kan vara intressanta för utvecklingen av avlösningsinsatserna i allmänhet. 

Litteratursökning 

Innan uppsatsens specifika ämne var helt klart påbörjades sökningen av litteratur som 

handlade om anhöriga till kroniskt sjuka personer, om de anhörigas situation och olika sats-

ningar från samhället som syftade till att underlätta för och stötta de anhöriga. De första sök-

ningarna gjordes på Stockholms universitetsbibliotekets katalog Substansen, biblioteksdata-

basen Libris samt Karolinska Institutets bibliotekskatalog MIKS. Alla dessa kataloger är 

mycket överskådliga och gav mängder av värdefulla träffar som gav gedigen bakgrund till de 

anhörigas situation. Specialdatabaserna Artikelsök och Academic Search Elite användes 

också. I Fulltextdatabasen Academic Search Elite fanns fulltextdokument som handlade om 

anhörigas situation mer internationellt. Artikelsök gav många bra träffar och ledde till veten-

skapliga tidskrifter som var användbara, bland annat Socialmedicinsk tidskrift (2002) där ett 
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temanummer handlade om anhörigas situation. En av dessa artiklar handlade om de teoretiska 

modellerna som senare användes i teoriavsnittet. När uppsatsämnet senare formulerades till 

att handla om de anhörigas erfarenheter om växelvård var de tidigare sökresultaten användba-

ra. Referenserna och litteraturöversikterna i den litteratur som tidigare tagits fram visade sig 

vara mycket användbara och ett effektivt sätt att få ett samlat grepp om forskningen. Anhöri-

gas intryck och syn på bemötandet på avlösningsvård behandlades mest i vårdvetenskaplig 

litteratur, och då visade sig Karolinska Institutets bibliotek i Huddinge vara mest användbart, 

eftersom det har en omfattande samling av medicinsk och vårdvetenskaplig litteratur och tid-

skrifter. Sökord som användes i olika kombinationer var anhörig, närstående, relative, spouse, 

anhörig/närståendevård, anhörig/närståendeomsorg, anhörig/närståendestöd, family caregiver, 

home nursing, växelvård, avlösning, avlastning, korttidsboende, respite care. 
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Presentation av resultat 

Beskrivning av intervjupersonerna och deras situation 

Karl och Anna 

Karl och hans fru Anna är båda i sjuttioårsåldern. Anna har en demenssjukdom med drag 

som liknar Parkinsons sjukdom. Paret har använt växelvård under några månaders tid i två-

veckorsperioder. Anna ville inte fortsätta att gå på växelvården och eftersom Karl inte klarade 

vården av henne i hemmet fick hon flytta till ett vårdboende där hon nu bor. Anna har varit 

svårt sjuk i ett par års tid och under den tiden vårdats hemma av Karl. Anna har varit speciellt 

orolig på nätterna, då hon gått i sömnen och ibland tagit sig ut ur lägenheten -utan att Karl har 

vaknat- och vandrat på stan i morgonrock. Karls liv som anhörigvårdare har inneburit en tid 

av ständig vaksamhet på nätterna, vilket han fortfarande har svårt att koppla av, trots att Anna 

inte längre bor hemma. Förutom sin demenssjukdom är Anna för övrigt frisk. Karl däremot 

lider av en rad fysiska sjukdomstillstånd, bland annat hjärtbesvär. 

Elisabeth och Torsten  

Elisabeth och Torsten har båda hunnit passera åttio år. De första symptomen på Torstens 

demenssjukdom visade sig redan för tio år sedan, då Elisabeth kunde konstatera en viss per-

sonlighetsförändring. Torsten började visa aggressiva drag som inte tillhörde hans friska per-

sonlighet. Sjukdomen började synas utåt för andra fem år senare. Under de senaste åren har 

sjukdomen accelererat i snabb takt. Paret fick kontakt med biståndshandläggare vid ett rutin-

besök som biståndshandläggare i stadsdelsförvaltningen gör hos alla som fyller 80 år. Dittills 

hade Elisabeth vårdat sin man hemma med hjälp från barnen och deras familjer. Efter bi-

ståndshandläggarens besök fick paret tips om växelvård som de också använde ungefär sex 

månader. Torsten trivdes inte där och även barnen och Elisabeth var missnöjda. Därefter har 

Torsten bott på korttidsboende. En kort tid sedan flyttade Torsten permanent till ett demens-

boende som Elisabeth och hennes barn är mycket nöjda med. 

Torsten har en rad andra fysiska krämpor som försvårar hans dagliga liv, bland annat är 

han opererad för blåscancer för flera år sedan. Han har en stomipåse av äldre modell som är 

komplicerad att sköta och har orsakat problem när minnet börjat svikta. Torstens sjukdom har 

även givit honom psykisk problematik. Elisabeths arbetsbörda har varit både fysiskt och psy-

kiskt betungande. 
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Kerstin och Martin 

Kerstin och Martin föddes båda på 30–talet. Martin fick diagnosen Parkinsons sjukdom re-

dan på 70-talet och han blev sjukpensionär 1988. Då klarade han sig själv hemma utan hjälp. I 

slutet av 90–talet förvärrades sjukdomen och paret fick börja ta emot hjälp från hemtjänsten. 

Senare pensionerade sig Kerstin i förtid för att ta hand om Martin som då var svårt sjuk och 

behövde hjälp dygnet runt. Under ett par års tid använde paret växelvård. Då bodde Martin 

under återkommande tvåveckorsperioder på en växelvårdsavdelning som hade en särskild 

rehabinriktning. Däremellan var han hemma tre veckor i taget. De sista åren led Martin även 

av demens. När Kerstin inte längre orkade sköta Martin hemma, flyttade han till ett särskilt 

boende. Martin avled förra året. 

Åren då Kerstin tog hand om Martin i hemmet var tunga på många sätt, inte minst fysiskt 

då Martin var lång och tung att sköta, men också därför att Martins sjukdom debuterat så ti-

digt, mitt i det aktiva arbetslivet. Det har inneburit att Martin under flera års tid varit beroende 

av hjälp från utomstående i sitt hem under den tiden Kerstin arbetat. Kerstin för sin del har 

fått räcka till både på arbetet och hemma. Innan Kerstin pensionerade sig i förtid gick hon ner 

i arbetstid under några år. Detta har fått verkningar för hennes nuvarande ekonomiska situa-

tion. 

Johan och Ida  

Johan och Ida är båda fyllda 90 år. Ida lider av en vaskulär demenssjukdom som började 

för fem år sedan. Enligt en undersökning som gjorts orsakas Idas minnesstörningar av små 

blodproppar i hjärnan. Paret har ingen hemtjänst därför att Johan vill sköta hemsysslorna själv 

så länge han orkar. 

Idas sjukdom gör sig mest påmind genom att hon har svårt att minnas det som just har 

sagts och frågar ofta samma sak otaliga gånger. Hon är även ganska orolig på nätterna, går 

upp flera gånger och behöver då hjälp. Detta kan vara påfrestande för Johan som inte får en 

hel natts sömn under den tiden som Ida bor hemma. Till Idas sjukdomsbild hör också åter-

kommande perioder med kognitiva störningar då hennes förvirring tilltar. Paret använder se-

dan tre år tillbaka växelvård under återkommande tvåveckorsperioder. 
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Ett hopplöst läge 

Dåligt samvete 

Ibland plågas anhöriga av dåligt samvete när deras närstående har börjat på växelvården. 

Det dåliga samvetet bottnar bland annat i att beslutet om växelboendet kan vara dåligt förank-

rat hos de närstående själva. De närstående kan ha svårt att uppfatta att de anhöriga behöver 

vila. Om de anhöriga själva dessutom har betänkligheter om växelvårdens kvalitet blir situa-

tionen ännu mer kluven. 

 Elisabeth: 
Jag kopplade av och kände att det var skönt, men jag hade den där oron hela tiden, det var på 

Torstens bekostnad, för han trivdes inte. Jag grät ju varenda gång jag var där så barnen sa: ”du 
får inte gå dit så ofta för då mår du inte bra av det”. 

Torsten han har alltid sagt till mig: ”Men du är väl ingen gammal”, när jag har sagt att jag 
orkar inte längre. Han har sagt att: ”Vi har ju alltid klarat oss, du har ju alltid klarat det här, var-
för ska du lämna bort mig nu då, varför skall jag vara borta? Och är du trött och slut, om det är 
för din skull, kan väl du fara bort och vila.” Det har han alltid hängt upp sig på. 

 
 Karl: 

För henne så var det nog knappast någon avlastning utan sista gången där, då hette det: ”ald-
rig mera växelboende” från Annas sida./…/ Sånt påverkar ju naturligtvis mig också, det gör att 
jag bara…förstår att hon kan ha haft en del negativa erfarenheter och jag å andra sidan har…som 
inte har varit där på nätterna…kanske sett mer den positiva sidan./…/ sedan är det ju patienter 
av annat slag än Anna som hade det värre, det fanns dom som skrek mycket, som du vet kan-
ske…jo, de stör. 

Elisabeth och Karl plågades hela tiden av att deras närstående inte trivdes på växelvården. 

Detta var en bidragande orsak till att både Karl och Elisabeth till sist tog beslutet att sluta an-

vända växelvård. 

Att acceptera det svåra 

Att acceptera att en närstående person drabbats av en obotlig sjukdom är inte enkelt. Det 

kan ta tid att bearbeta det som hänt. 

 Karl: 
Men det är ju också hopplöst i ens sjukdom när ingen medicin hjälper. Egentligen är Anna på 

ett stadium där inte bromsmedicinerna hjälper./…/Det är så himla svårt att liksom behöva accep-
tera ett hopplöst läge. Det är de anhörigas situation, alltså, och därför svarar man, ger man svar 
som kretsar kring det, alltså. 

Karl menar att hela hans tillvaro fortfarande kretsar kring Annas situation, trots att hon se-

dan en tid tillbaka bor permanent på ett vårdhem. Karl fortsätter att bearbeta det som hänt. 

Elisabeth: 
Det har varit så otroligt många gånger han har klarat sig och det har blivit bra men från den 

här kan han inte klara sig och bli bra, det är det som jag har så svårt att acceptera, det finns ju 
ingen hjälp till. 
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Elisabeth menar att Torsten har en mycket omfattande fysisk sjukdomsbild för övrigt, han 

har överlevt hjärtinfarkter och cancer. Han har varit en fysiskt stark person, en överlevare. Att 

se honom obotligt sjuk är svårt för Elisabeth. 

Det egna och det gemensamma livet  

Anhöriga berättar att växelvårdsvistelsen ger möjlighet till att under återkommande sche-

malagda perioder vila ut från anhörigvårdarrollen och ta igen sig några veckor. Den vila och 

avkoppling anhöriga själva får är välbehövlig och uppskattad. Växelvården är också ett sätt att 

förlänga den närståendes hemmaboende en tid innan det är dags att ta det avgörande steget till 

att flytta till ett särskilt boende. 

Ett eget liv för anhörigvårdaren 

Kerstin: 
Det är bra att det finns, va. Att det finns en växelvård, det tycker jag ju. För att annars sliter 

man ju ut sig helt och hållet, man gör det. 
Ja, helt plötsligt kunde man ju få sova då en hel natt till exempel, ja, inte en hel natt, man 

vaknar ändå då, men i alla fall, det var inget pass på natten, liksom. Och sedan att man kunde 
göra saker liksom, helt plötsligt. Det kunde inte jag annars./…/ skaffa väninnor och gå på stan 
och inte ha det här att till klockan fyra att passa heller, va. 

Anhörigvårdarens arbete kan vara tungt både fysiskt och psykiskt. För Kerstin var det en 

stor förändring att kunna vara ledig två veckor i taget. Innan Martin började på växelvården 

var hon alltid bunden till sin roll som anhörigvårdare på helger och eftermiddagar. Hon kände 

att hon helt plötsligt kunde göra saker som hon själv ville. 

 Johan: 
Ja, det har haft stor betydelse. Det skulle vara svårt att orka med att vårda henne permanent. 

/…/När hon är hemma så kommer jag inte ut, du vet. Jag går och handlar, lämnar inte henne mer 
än en timme eller någonting sådant där, va. /…/ Det är nästan sömnlösa nätter ibland och då är 
det ju skönt med den här avlastningen på två veckor så att man får sova ut lite grann./…/När hon 
är hemma kan jag inte göra en dagsutflykt någonstans, delta i något föreningsarbete eller någon-
ting sådant./…/Och det har ju väldigt stor betydelse att kunna idka några personliga intressen, 
också. 

 
Karl:  

Jo, den ledighet som jag får, att till exempel att gå på bibliotek eller på ett museum/…/jag 
kan få egna dagar för mig själv. /…/ Mina erfarenheter är alltså ganska goda, det innebar ju en 
avlastning för mig, va. Jag fick sköta mig själv här och göra saker och ting 

 
 

 Elisabeth: 
Jo, jag har det, jag har haft det rätt skönt de där veckorna. Men jag företog mig aldrig någon-

ting, jag var här hemma för jag tyckte det var skönt, och inte hela tiden, hela natten ligga på pass 
om han var på väg upp 
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Intervjupersonerna tycker för egen del att det är bra att växelvård finns. Livet med vårdkrä-

vande närstående tar mycket av ens tid, ofta är det nätterna som är svåra att uthärda, och på 

dagarna är livet väldigt inskränkt när man bara kan lämna hemmet under en begränsad tid. 

Livskvalitet för båda 

 Johan: 
Min son och sonhustru de tycker att det vore väl bättre om hon vore där (på växelboendet) 

fyra veckor än bara två veckor, så jag fick lite mera ledigt. Men jag säger att så länge jag orkar 
så tycker jag att det är bra som det är. Men så säger de att: ”Du vet inte hur länge du orkar, du 
kanske inte orkar så länge om du håller på så här.” Men jag säger att jag vill göra det så länge 
jag orkar, så har vi i alla fall ett gemensamt liv de veckor hon är hemma. Men är hon där hela ti-
den då är hon ju mer eller mindre avkopplad. Nej, jag tycker att det är bra som det är så länge 
jag är frisk, det vet man ju inte hur länge det är. 

Johan uttrycker det som är det centrala med växelvårdsvistelsen för honom. Han vet att det 

finns möjlighet att förlänga tiden på växelvården ytterligare, men han vet samtidigt att det 

skulle innebära att Ida skulle fjärma sig från det gemensamma livet ännu mer. Det är viktigt 

för honom att hålla kvar det gemensamma livet med Ida så länge han orkar, det handlar om 

livskvalitet. Johan säger efter intervjun att han vet vad det innebär att vara över 90 år, att ens 

levnadstid är begränsad. 

En okänd värld 

Växelvården är för många anhöriga och närstående den första kontakten med ett särskilt 

boende. Det innebär att man stiftar bekantskap med en helt ny värld. De intryck växelvården 

ger kan vara både positiva och avskräckande. 

Intervjupersonernas erfarenheter av det första mötet med växelvården är olika. Några av de 

intervjuade beskriver att den bild de fått vid första mötet har på något sätt förändrats under 

tidens gång. Andra har fått den bilden som de fick under första besöket förstärkt under resten 

av växelvårdsvistelsen. 

 Kerstin: 
Det var en ansvarig person, förstår du till varje avlastningspatient. Den tjejen var ju i och för 

sig bra, då kom hon och tog emot oss då, och hon var där så att säga hela dagen, och visade vil-
ket rum som han skulle ha då./…/Jo, då tyckte jag väl att det var…det var ju positivt då, och det 
skulle vara utbildad personal och…undersköterskor och…sjukgymnast och…och sådär 
och…alla hade eget rum och sådär då…och alla verkade glada och trevliga tyckte jag. Sedan 
blev det inte riktigt så./…/ min man tog ju mediciner åtta gånger per dag, och det var viktigt det 
här att få vätska i sig samtidigt. Och jag var ju där och informerade om detta./…/Sedan visade 
det sig att man följde inte det där ändå./…/Sedan kom han hem med urinvägsinfektion och för-
stoppning/…/så det blev en sjukhusvistelse på en vecka. 
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Kerstins positiva första intryck förbyttes till besvikelse när det visade sig att personalen 

inte följde hennes instruktioner om hur man skulle sköta medicineringen. 

Karl: 
Första gången vi var där så blir jag inkallad till sköterskan på hennes expedition och hon 

ställde frågor till mig som hon skulle sätta upp i sin dator. Det var lite konstigt därför att det var 
en som var ny på tjänsten, utländsk bakgrund och svårt att skriva. Och jag menar det var en lite 
dålig kontakt första gången om man säger så. Men sedan visade det sig kommande gånger var 
det ju andra sköterskor, och jag pratar alltid med dem, så att de som har erfarenhet och som 
fanns där så har jag goda erfarenheter av. De är alltså snälla och meddelsamma och hjälper till. 

Karls första möte med personalen motsvarade inte hans förväntningar av en sköterska som 

är ansvarig för en avdelning. Senare upptäckte han att det fanns kunnig personal som han triv-

des med. 

Elisabeth: 
Jag kommer ihåg att vi satt inne på det där rummet och då hade de skrivit Torsten på dör-

ren./…/ så kommer hon in till slut. Högklackade skor och var så väldigt…som en liten film-
stjärna den där människan, fast hon var säkert en fyrtio år. Och då presenterade hon sig att hon 
var, ja hon var väl sköterska och skötte om det där då. Och hon hade en liten flicka, sjutton-arton 
år som var elev och skulle vara med och se hur det gick till och så. /…/och hon hade så bråttom, 
hon skulle passa någonting, vad det var fick jag aldrig någon klarhet i. Hon hade bråttom. Tor-
sten är väldigt saktfärdig av sig,/…/ och hon hade ju moderna naglar som var så här om jag sä-
ger den var dubbelt så lång (visar med sina naglar) och så illröd. Och det där tänkte jag, hur kan 
det här passa ihop med någon som skall sköta något sådant här? Ja, det var vad jag kommer ihåg. 
Och hon försvann bara och då skulle den här flickan skriva rent, hon sa vad hon skulle ta reda på 
och skriva och det tycker jag att det var väldigt konstigt….och jag försökte då säga att Torsten 
har ju stomi, och jag skulle tala om hur den skall skötas….”det kan vi; det kan vi”…nej men, jag 
sa, det är inte den vanliga, det har läkarna sagt, det är väldigt synd, Torsten har en gammal, det 
är många som aldrig har sett det, Men hon var liksom väldigt ointresserad och jag kände lik-
som…hur skulle det här gå riktigt…Men själva rummet och där de gick och där tv:n var och allt 
det där, det var rätt trevligt, tycker jag, der var det visst. 

Personalens uppträdande motsvarade inte på några punkter den bild som Elisabeth hade av 

en person som representerar en vårdinstitution. Dessutom hade personalen bråttom vilket gick 

stick i stäv med Torstens saktfärdiga sätt. De lämnades snart tillsammans med en praktikant 

som verkade ointresserad av det Elisabeth tyckte var viktigt att meddela om Torstens vård. 

Elisabeths upplevelse av kulturkrock, dålig kommunikation och tidsbrist kom att prägla hen-

nes fortsatta erfarenheter av växelvården. 

 Johan: 
Första intrycket var väl att det här ser väldigt snyggt och rent ut, och fina rum är det som de 

här, och personalen är ju genomgående, kan jag säga, vänliga och tillmötesgående. 

Johan upplevde att både personalen och själva växelvårdsavdelningen gav från första bör-

jan ett genomgående bra intryck. Detta intryck har inte ändrats under de tre åren som Ida be-

sökt växelvården. 
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Krockar 

Bemötande 

 Elisabeth: 
Så att Torsten…en gång gjorde han nog bort sig där riktigt för att han säger: ”Jag förstår ald-

rig vad de pratar på det här stället. Jag vet inte vad de säger. Och när vi sitter och äter, då står 
personalen borta vid diskbänken och de pratar och pratar, och de pratar franska allihopa med 
varandra.” Så han hade faktiskt sagt till någon att: ”hör ni, sluta prata franska och prata svenska 
eftersom ni är i Sverige”. För att det var ju bara de som förstod varandra de där tre killarna då, 
de var mörkhyade. Jag har ingenting mot sådana människor, men jag tycker liksom… ja, där 
gick de ju och hjälpte och matade några,/…/ nog hade de kunnat prata med dem eller i så fall va-
rit tyst. Jag tyckte på något vis att han var ett kolli där på något vis. 

Både Elisabeth och Torsten upplevde att personalen pratade över huvudet på de boende. 

Torsten blev arg och Elisabeth fick en känsla av att personalen behandlade de boende på ett 

opersonligt och nonchalant sätt, som kollin. 

 Karl 
Jag kommer in och tittar där och det sitter folk och tittar på testbilden på tv, jag menar tv:n 

står på dagarna i ända och de åker in där oavsett om det är program så tittar man på tv, va. 
Och…Anna, hon är en seriös person, hon har varit sångerska, utbildad sångpedagog,/…/ så att 
hon har stor erfarenhet av sådana saker./…/ och hon är kräsen, om man säger så, vad det gäller 
tv:n, hon tittar inte på vad som helst, hon avskyr…vad heter det…rock och ungdomsmusiken, 
pop-program och sådär. 

Karl upplever att det slentrianmässiga tv-tittandet står i tvär kontrast med de värderingar 

som han vet att Anna har. Han tycker att personalen inte ser Anna som den Anna han känner. 

När hon inte längre kan yttra sig som hon gjorde förut frågar inte personalen heller hennes 

åsikt, utan hon blir framkörd till tv-rummet vare sig hon vill det eller inte. 

Låsta dörrar 

Uttrycket låst dörr har ett visst symbolvärde och väcker tankar i oss. Några anhöriga berät-

tar att deras närstående bodde på låsta avdelningar. De boende var inte inlåsta i sina rum men 

atmosfären kunde vara mer eller mindre instängd.. 

  Elisabeth: 
Och jag tyckte att där hade personalen ett kontor bakom låst dörr, det var ingen möjlighet att 

komma dit utan att öppna en dörr, och man såg dem (personalen) aldrig./…/ Och ville man träffa 
dem någon gång om man skulle lämna någonting, då skulle man ju in på det där kontoret och det 
var oftast ingen där. 

Jag tyckte då att han (Torsten) blev så ensam. Jag tror inte att Torsten trivdes där heller för 
att han blev aldrig bekant med något annat än det där rummet han satt i, och där satt han. Han 
satt i sitt rum varenda gång jag kom dit./…/ Alla var på sina rum där och där var dörrarna stängt, 
tyckte jag, jämnt. 

Jag tyckte att man kände sig väldigt utlämnad och det var inte roligt att ha sin nära där, inte. 
Man kände att…hur går det egentligen. 
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Elisabeth berättar att dörrarna till de boendes rum oftast var stängda och att innanför dör-

rarna satt de boende ensamma. Hon tror inte att Torsten trivdes heller för att han var så ensam. 

Även dörren till personalens kontor var oftast stängd. De stängda dörrarna kändes inte inbju-

dande och framkallade i henne en känsla av att både hon och Torsten blev lämnade utanför. 

Hon hade inte insyn i hur allting sköttes bakom de stängda dörrarna och det fick henne att 

tvivla på hur allting egentligen gick till på växelvården. 

Insyn och öppenhet 

Elisabeth gör en jämförelse med Torstens nuvarande boende. Där, berättar hon, är det öp-

pen kommunikation med personalen och de anhöriga har insyn i verksamheten 

 Elisabeth: 
Nu har jag ju liksom upplevt växelvården och så det här nu där Torsten bor nu, och det är 

som man vänder en hand, för mig är det. Och jag tror för Torsten också./…/Och här kan man 
prata med folk, och de ringer när det är någonting och så, jag vet aldrig att de ringde från växel-
vården. (P: Ja, du litar på dem). Jo, fullkomligt. /…/ hon (föreståndaren på Torstens nuvarande 
boende) går där uppe på avdelningarna och pratar och jag är jättebekant med henne. 

Det verkar som att Elisabeth har lättare att lita på personalen på det nuvarande boendet där 

det finns en öppnare atmosfär och okomplicerade kommunikationsvägar, vilket ger henne en 

känsla av tillit. Torsten verkar reagera på samma sätt som på växelboendet:  

Han har ju bott där nu en vecka och han vill ju hem varenda dag. Han är ju helt förtvivlad, 
jag hör ju hur han mår och det är ju väldigt konstigt, han har ju så bra där. Och det säger han 
själv också till de andra: ”Nej jag har det så bra, de är så snälla”. 

Elisabeth verkar kunna lita på att Torsten har det bra fast han själv vill hem varje dag. På 

växelboendet kände Elisabeth att de boende eller anhöriga inte hade något gemensamt med 

personalen. Hon beskrev tidigare hur hon upplevde de stängda dörrarna till de boendes rum. 

Öppenheten på det nya äldreboendet betyder för Elisabeth att hon kunnat komma mycket 

närmare personalen än vad hon gjorde på växelboendet. 

Sjukhusatmosfär 

Ordet sjukhusatmosfär väcker känslor och förnimmelser i de flesta av oss. Dessa kan vara 

både positiva och negativa. 

 Karl: 
Växelboende och det innebär en omgjord vanlig sjukhusavdelning, lång korridor och patient-

rum./…/att man har valt att göra om ett gammalt sjukhus till en avdelning då för växelboende, 
det…min fru har varit en utbildad sjuksköterska från början, jag menar, så att hon har också varit 
på sjukhus, hon upplever sjukhusatmosfären, det räcker att se en sån där vägg. Även i pati-
ent…eller sovrummet där, ett tomt rum…det fanns för all del en liten tavla, men ändå…det är 
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så/…/ du vet hur det är på sjukhus, det är liksom särskilda lampor som liksom bara visar att det 
här, det här är inget hem. 

De (på det nuvarande boendet) undviker sjukhusatmosfären, va. Och de går inte omkring i 
uniformer och så där va, utan…och det sköts som ett hem och det är blommor. 

För Karl är sjukhusatmosfär kala väggar och lysrör, motsatsen till ett hem. Karl antar att 

hans fru som själv varit sjuksköterska skulle uppskatta en mer hemlik atmosfär. Karl berättar 

också att på det sjukhem där Anna nu bor har personalen inga uniformer utan går i sina priva-

ta kläder. Det upplever Karl positivt. 

 Elisabeth: 
De gick ju klädda med slöjorna på/…/jag tyckte det var så overkligt för det var ju som ett 

sjukhus, och jag hade ju lämnat honom där för att han skulle få vård./…/Och kan du förstå att de 
inte kan klä av sig när de arbetar, de har sina …de som hade slöjor och sådant där…och långa 
fotsida kläder och så, han (Torsten) tyckte inte att det passade när man arbetade med sådant här. 
De (boende) reflekterar väl något själva: ”men personalen ser ju inte ut så där på ett sjukhus”. 
för de (boende) visste att det här var ju inom sjukvården. Och så är de inte klädda där han är nu, 
där har de ju uniformer och då får de (boende) ju mera förtroende för dem (personal). 

För Elisabeth är sjukvårdspersonalens uniformer något positivt och tryggt som signalerar 

vård och omsorg. Hon anser att personalen bör vara klädda som det anstår sjukvårdspersonal, 

i uniformer som väcker förtroende. Slöjor och långa, fotsida kläder är för henne helt främ-

mande plagg och på sjukvårdspersonalen signalerar de något som ger en känsla av overklighet, 

det inger inget förtroende. 

Tidsbrist 

Brist på tid är ett begrepp som många förknippar med de bristande resurserna i dagens vård 

och omsorg. Att personalen inte har tillräckligt med tid nämner alla de intervjuade anhöriga. 

Detta märks i att de boende inte får möjlighet till regelbunden utevistelse, utan att det oftast är 

anhöriga som går ut med sina närstående. Tidsbristen märks även på andra områden. 

 Kerstin: 
Han kom alltid hem med sår också, i baken, trycksår, och det tog ungefär de här veckorna 

hemma att få det där läkt och sedan var det dags för nytt. Och då sade ju personalen när jag kla-
gade på det då: ”Han är faktiskt inte ensam här”. 

Det (att använda en annan typ av blöja) vägrade de där på avlastningen, bara därför att då var 
man tvungen att ta av långbyxorna, det hade man inte tid med./…/det går för fort och man bryr 
sig inte alltså, riktigt. Ingen som riktigt har ansvaret. 

När personalen hänvisade till tidsbrist kände Kerstin att de inte brydde sig om hennes och 

Martins situation som helhet. Trycksår kan vara smärtsamma för den som drabbas, och läk-

ningen tar tid i anspråk, även om det sker hemma hos anhörigvårdaren. Kerstin nämner också 

ansvaret. Hon anser att växelvården brister i sitt ansvar. 
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Tjat och tystnad 

Kommunikation är att tjata 

 Kerstin: 
Så det var ett tjatande egentligen hela tiden tyckte jag ./…/ Jag kände nog att jag…eller ock-

så inbillar jag mig att de tyckte att jag var jobbig, alltså. /…/ För att jag tyckte att jag kände Mar-
tin bäst och visste hur man skulle behandla honom så att det skulle bli så bra som möjligt, va. 
Jag sa att jag var inte där för att sätta dit någon på något sätt, det pratade vi om också, utan jag 
vill att det skall fungera,./…/ jag vill tala om att på det här sättet går det ju mycket lättare/…/ 
vissa tog det som en anmärkning. 

De man hade bra relation till det var ju sjuksköterskorna det var det, alltså./…/ Jag antar att 
för de som vårdar var det nog för känsligt för, tror jag. Sjuksköterskorna vårdar inte, de kommer 
ibland och tittar till om det var något speciellt. 

Det kan vara svårt att få sitt budskap att gå fram när man behöver leverera kritik. Kerstin 

berättar vidare att hon sammankallade ett möte med personal och biståndshandläggare för att 

reda ut saker. Efter mötet kände hon att vissa saker blev bättre. Kerstin drevs av att hon ville 

att Martin skulle få det bra. Att leverera kritik är svårt men hon kämpade och hittade till sist 

kanaler. Det krävs mycket kraft att i en utsatt och komplex situation orka genomföra sin sak 

lika bestämt som Kerstin. Kommunikationsvägarna var inte helt givna på Martins växelvårds-

avdelning och Kerstin fick leta en tid innan hon kom på vilken väg som var bäst att leverera 

sina synpunkter. 

Bra kommunikation 

Johan: 
Men de har alltid varit tillmötesgående, jag fick till exempel lunginflammation i våras. Jag 

trodde det var en vanlig förkylning så jag ringde och sade att: /…/ ”Hoppas ni kan ordna så att 
hon kan vara kvar under den tiden till att jag blir bra”. Jodå, det ordnade de./…/Ja, vi känner var-
andra, personalen och jag rätt så bra./…/Jag tycker att samarbetet är bra som det är. När allting 
fungerar så behöver vi inte ha så mycket kontakt. Annat än när jag går dit på besök, så pratar jag 
med dem lite grann kanske. Men de har ofta mycket att göra så att…Men jag tycker att…det är 
inget fel på samarbetet i alla fall, även om det inte är så intensivt. 

Beror inte intrycken mycket hur man själv uppträder också? Man blir alltid bemött bra om 
man själv uppträder bra, tror jag. Nu vill jag inte skryta med att jag själv uppträder bra på något 
vis, men det kan ju finnas folk som kommer och har en negativ inställning innan de vet någon-
ting, alltså. Och då kan de få motparten emot sig från början. 

Johan vet var personalen finns om man skulle behöva meddela någonting och han litar på 

att personalen tar kontakt om de vill honom något. Hans förhållande till personalen verkar 

okomplicerad, han tycker inte att man kan säga att han och personalen samarbetar, utan att 

han och personalen har sina givna roller och att det handlar om ömsesidigt givande och tagan-

de. Johan verkar ha en teori om kommunikation som han själv tillämpar, att alltför kritiska 

anhöriga kan få problem i kommunikationen med personalen. 
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Tyst kommunikation 

Elisabeth börjar med en jämförelse av två olika kommunikationsmönster. 

 Elisabeth: 
Jag tycker det är så öppet där han är nu, man kan prata med de allihop. Skulle man prata med 

någon på växelboendet fick man alltid höra: ”det kan inte jag svara på, det vet inte jag, jag skall 
bara vara här idag, och jag känner inte till hur det är”, och lite så där. Jag tycker att det kändes 
att det var lika bra att ta allt i egna händer, sätt igång och töm papperskorgarna, prata inte om det, 
och då gjorde vi det, det gjorde barnen också, då kom vi överens om det, när vi kommer upp till 
pappa så går vi och tömmer papperskorgarna, det har vi börjat med, för att han ska inte behöva 
bo i det där…han känner det inte men folk som kommer dit då de känner det ju att det inte luk-
tade gott. /…/ Du vet, jag fick ju veta var de slängde soporna, det var ett sopnedkast i korridoren. 
Gick jag ut med det där och jag brydde mig inte, jag sa inget till slut utan det ingick i bilden och 
så tog jag lite papper och torkade runt toaletten och så…jag sade, ”du skall inte behöva lida för 
det här”. 

Elisabeth berättar att hon upprepade gånger pratat med personalen om städningen och töm-

ningen av papperskorgen i badrummet efter varje stomibyte. När hon kände att hennes bud-

skap inte gick fram bestämde sig Elisabeth att hålla tyst och ta saken i egna händer. Även om 

hon höll tyst var hennes beteende ett utropstecken och en klar protest, kanske ett slags för-

svarsstrategi för att kunna bemästra en jobbig situation. Elisabeth hade även stöd i sina barn i 

åsikten om städningen. 

De anhöriga och personalen verkar inte ha kunnat nå varandra. Följden av händelsen blev 

att de anhöriga kände att de var tvungna att ta över vissa arbetsuppgifter från vårdpersonalen 

om de ville ha de skötta på sitt sätt. 

Anhörigas önskelista för god vård 

Rätt person på rätt plats 

Kerstin: 
Att man höjer statusen på de här jobben, tycker jag. Det tycker jag ju. För att många gör ju 

alltså ett fantastiskt jobb. Det tycker jag ju, det är likadant med hemtjänstpersonalen också. Men 
alla skall inte ha det jobbet, det är så bara. Och det är dom som märks, va, som inte sköter sig 
egentligen. 

Ja, jag tycker kanske att man skall nyttja personalen till det de kan då, är utbildade för då 
som du säger. /…/ en undersköterska skall inte behöva att gå och torka golv och städa och sådant 
där, det skall man kunna ha mera annan typ av personal som gör det, tycker jag. Låt dem nyttja 
sin tid på patienterna, det går väldigt mycket tid till det här. 

Kerstin tycker att man skall utgå från personalfrågan när man vill förbättra verksamheten. 

Hon berättar att många skötte sitt arbete mycket bra men de som inte gjorde det syntes mest. 

Genom att tillåta den kunniga personalen att ägna mer tid åt de boende istället för enkla städ-

sysslor höjer man statusen på och effektiviserar arbetet. 
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Högre kompetensnivå 

Karl: 
Och rent allmänt skulle man ju önska att de tar vara på de förbättringar som går att göra. Och 

kanske också att de frågar mera sådana som jag vad kan göras bättre på det här stället. 
Jag får det intrycket att det är mest allmänläkare därute/…/Jag tror inte att de har tillräckliga 

kunskaper även om de är satta att sköta en demensavdelning. De har säkert mycket erfarenhet 
praktiskt och så vidare men jag är inte alls säker på att de följer vad som händer inom forsk-
ningen till exempel. 

Jag har förstått att det finns mycket bättre vård än till exempel det växelboende som vi har 
erfarenheter av. Det finns så att säga en bättre nivå och de som så att säga är professorer och sto-
ra politiker, de har tillgång till det bästa som finns. 

Karl är mycket road av att läsa och under Annas sjukdomstid har han skaffat sig mängder 

av teoretiska kunskaper om demenssjukdomar och annat. Han har inte stort förtroende på all-

mänläkarnas kunskaper. Hans önskan är att nivån på demensvården höjs i hela Sverige. 

Specialkunskaper 

 Kerstin: 
Och då sitter Martin i sitt rum. Han satt i en vanlig stol, matbrickan framför sig, alldeles blöt 

så här, kladdigt på bordet, det hade varit lunch. Det visade sig att då hade han hällt över sig allt-
ihop. Det gick aldrig att lämna dricka och så, utan man fick ha det på behörigt avstånd för att om 
han tog själv så fick han det på sig, så det funkade inte. Och då såg vi hur det var. Då sade 
jag: ”Sitter han här inne i sitt rum och äter?” sade jag då. ”Ja, han äter inte annars för att han 
bara sitter och tittar på de andra”. Jag sade: ” En parkinsonpatient skall inte sitta ensam och äta 
för att de kan sätta i halsen.” Och det visade sig att det där var ju väldigt vanligt att man gjorde. 

Det var ju inte meningen att han ska komma på avlastning och bli sämre. Men det gjorde han 
ju i alla fall, varenda gång så var han ju sämre, kunde inte gå när han kom hem och så där, för att 
han inte fått den stimulans som (han behövde). Det var ju viktigt att han skulle gå varje dag. 
Man måste underhålla det, det är färskvara på Parkinsonpatienter. 

Kerstin är upprörd över att personalen inte hade tillräckligt med specialkunskaper om Par-

kinsons sjukdom trots att växelboendet hade en speciell rehabinriktning. 

Kanske kan det vara så att personer som lider av andra än åldersrelaterade sjukdomar 

glöms bort på växelvårdsavdelningen där huvuddelen av de boende har olika demenser eller 

stroke. För Kerstin var Parkinsons sjukdom Martins huvudsjukdom och för henne var det en 

självklarhet att man utgick från det, medan personalen behandlade Martin på samma sätt som 

de flesta andra på avdelningen. Kerstin har under de trettio åren som Martin haft sjukdomen 

tillägnat sig massor av praktiska kunskaper om Parkinsons sjukdom som hon försökt att dela 

med sig till personalen. 
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Tolkning 

I det här avsnittet kommer det empiriska resultatet att tolkas med hjälp av tidigare forsk-

ning och de teoretiska modellerna som tagits upp i avsnittet teoretiska utgångspunkter. 

Personkunskap 

Lundh och Nolan (2001) skriver att erfarna anhörigvårdare har ofta genom försök och 

misslyckanden skaffat sig kunskap som de professionella saknar. Intervjupersonernas berättel-

ser visar omfattningen av deras personkunskaper. 

Elisabeth och Torsten firar i skrivandes stund diamantbröllop. De har levt ihop största de-

len av sina liv och Elisabeth känner till både det friska och det sjuka i Torsten. Stomibytet 

blev en stötesten i Torstens omvårdnad hemma efter hans demenssjukdom och det har varit 

orsak till trät och häftiga humörsvängningar. Det kändes viktigt för Elisabeth att förmedla den 

till synes mycket enkla personkunskapen till personalen, men hon kände att hon inte lyckades 

med det. När de professionella inte förstår vikten av de anhörigas personkunskaper, går de 

miste om en ovärderlig tillgång i vårdarbetet. 

Kerstin har en lång erfarenhet av att leva tillsammans med en make som lider av en kronisk 

sjukdom. Kerstins personkunskaper består av både praktiska kunskaper kring Martins sjuk-

dom och minnen av den friska Martin som hon samlat på sig under några decennier. Hur 

många av vårdpersonalen har så omfattande kunskaper om en enda patient? 

Karls personkunskaper gäller Annas levnadsberättelse, hennes speciella förhållande till 

sjukhus och hennes personliga stil och smak vad gäller till exempel valet av tv-program. Det 

är unika kunskaper som enbart en som stått Anna mycket nära har tillgång till, nu när Anna 

själv inte kan tala om vad hon tycker. Utan kunskaper om de närståendes bakgrund finns det 

risk att deras värderingar inte uppmärksammas. 

Det är viktigt att vårdpersonalen tar tillvara på och använder sig av den expertkunskap som 

de anhöriga förmedlar om sina närstående. (Lundh och Nolan 2001), (Herzberg, A. 2002), 

(Orsholm, I. 2002). De anhörigas personkunskap kan verka obetydlig men den har stor bety-

delse för slutresultatet om syftet är att tillfredsställa de boendes individuella behov. Informan-

ternas utsagor tyder på att det är vanligt att de anhörigas expertkunskap inte tillfrågas. Även 

tidigare forskning visar att det är vanligt att anhöriga glöms bort när personalens uppmärk-

samhet riktas mot vårdtagaren. (Bergh, M. 2002), (Söderlund, M. 2004). Att personalen upp-

märksammar de anhöriga har även en djupare betydelse för den kommande relationen mellan 
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vårdpersonal och anhöriga. De anhörigas fortsatta kontakt med vårdpersonal och inställning 

till vården påverkas av hur de anhöriga blir sedda och bekräftade av personalen i ett tidigt 

skede. En dålig första kontakt kan vara svår att reparera längre fram. Det är också viktigt att 

de anhöriga tas på allvar och att de får erkännande för den kunskap och erfarenhet de bär på. 

(Bergh, M. 2004), (Orsholm, I. 2002), (Johansson, S. och Fahlström, G. 1993). 

Att stärka de anhörigas roll 

Både Karl och Elisabeth berättade om en ganska tärande tillvaro med malande tankar kring 

sina närståendes obotliga sjukdom och självförebråelser för att de valt att använda växelvård. 

Den närståendes vantrivsel gjorde att båda anhöriga slutade att använda växelvård efter bara 

en kort tid. Samtidigt talar båda om att den vila och avkoppling växelvård erbjöd var mycket 

välkommen efter en vårdperiod med mycket oro och vaksamhet. Man kan säga att deras di-

lemma handlade om att de behövde hjälp men kände att växelvårdsinsatsen inte höll måttet. 

Forskning visar att vårdrelationen mellan makar ofta är komplicerad. Det är vanligt att de 

anhöriga i en kaotisk tillvaro förtränger sina egna behov och att de har samvetskval efter att 

ha placerat sina närstående på växelvård. (Orsholm, I. 2002). De närståendes sjukdom väcker 

ofta starka känsloreaktioner som de anhöriga kan ha svårt att hantera och som hindrar dem att 

gå vidare med sina egna liv. (Jensen, B. A. 1999). Enligt Jeppsson-Grassman (2001) använder 

bara en liten del av anhörigvårdarna olika anhöriginsatser därför att de inte tycker att insatsen 

svarar mot deras behov. Man kan tycka att det är ett problem att anhöriga känner sig tvungna 

att sluta använda växelvård fast de är i behov av vila. 

Enligt Lundh och Nolan (2001) är det viktigt att de professionella delar med sig av sina 

generella medicinska kunskaper för att stärka de anhöriga i vårdarrollen och för att öka deras 

förmåga att ta väl avvägda beslut om de närståendes framtida vård- och omsorgsinsatser. Det 

finns förstås individuella faktorer i de anhörigas bakgrund som påverkar deras känsla av dåligt 

samvete. Ibland måste man ta beslut som leder till moraliska dilemman och som ger oss dåligt 

samvete. Att dessa beslut ändå känns väl avvägda gör det dåliga samvetet mycket lättare att 

bära. Det kan hända att om anhöriga hade haft möjlighet att diskutera sin situation med den 

professionella omvårdnadspersonalen, hade de kunnat känna sig mer stärkta i sina beslut. 

Att acceptera en närståendes obotliga sjukdom är aldrig en självklarhet för den enskilde, 

oavsett ålder. Enligt Jeppsson Grassman (2001) är de äldre anhörigvårdarna ofta ensamma 

med sitt ansvar. De behöver därför mer stöttning av omgivningen. Orsholm, I. (2002) betonar 

vikten av att stötta de anhöriga då beslutet att lämna den närstående till andras vård ofta är 

 39



vacklande och mognat under en lång tids vånda. De anhöriga behöver stöd i tid för att de själ-

va skall orka, och för att deras närstående ska kunna slussas till vård när de fortfarande har 

utbyte av det. Eliasson, R. (1987) och Bergh, M. (2002) uppmärksammar den maktposition 

som vårdpersonalen har gentemot anhöriga och vårdtagare. Det kan betraktas som maktmiss-

bruk att individen lämnas ensam att brottas med ett svårt beslut. 

Vårdtagarkunskap föds ur tvåvägskommunikation 

Vårdtagarkunskap blir till i mötet mellan de professionella och anhöriga när båda parter 

delar med sig till varandra av sina expertkunskaper. Lundh och Nolan (2001) skriver om hur 

viktigt det är med kommunikation och samarbete mellan anhöriga och personal för att tillsam-

mans uppnå en bättre kvalitet i vården av långvarigt sjuka. 

Johans erfarenheter av växelvård präglades av känslan av ömsesidighet. Han beskrev per-

sonalen som genomgående trevliga och tillmötesgående och berättade att han fått ett flexibelt 

bemötande när han plötsligt behövde hjälp med en extra vårdvecka. Johan verkade också ha 

klart definierade mål med växelvården, den höjde hans och Idas livskvalitet, och han verkade 

se på framtiden med tillit. Johan sade också att även om man inte kunde säga att han och per-

sonalen samarbetade så hade han och personalen en fungerande rollfördelning. Det ser ut att 

Johans och Idas nuvarande liv är ett exempel på ett lyckat anhörigstöd. Enligt Liaschenko, J. 

(1996) behövs det kunskapsutbyte mellan anhöriga och vårdpersonal för att den viktiga vård-

tagarkunskapen skall kunna uppstå. 

I många fall präglades möten mellan personal och anhöriga av envägskommunikation. Ti-

digare forskning har visat att det är vanligt med ett enkelriktat kommunikationsmönster mel-

lan vårdpersonal och anhöriga, och att det är vanligast att anhöriga själva får initiera kontak-

ten med personalen, trots att de i själva verket önskar att relationen skulle vara den omvända. 

(Andershed, B. 1998), (Herzberg, A. och Ekman, S-L., 1996), (Åstedt-Kurki, P., Paunonen, M. 

och Lehti, K. 1997), (Lindquist, M-L. och Schubert, V. 1994). 

Det finns fler exempel på dåligt fungerande kommunikation mellan personal och anhöriga 

där kunskapsutbytet inte har fungerat. Både Kerstin och Elisabeth hade erfarenheter av kom-

munikationsproblem. Kerstin försökte ge tips och råd om Martins vård men upplevde gång på 

gång att personalen inte tog till sig det hon sade. Hon kände att personalen inte kunde ta den 

kritik hon var tvungen att leverera, och hon misstänkte att personalen tyckte att hon var jobbig. 

Elisabeth kämpade för att få papperskorgarna tömda efter varje stomibyte men lyckades inte 

utan tystnade och gjorde jobbet själv. 
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Enligt Herzberg, A. och Ekman, S-L (1996) saknas ofta öppen kommunikation mellan 

vårdpersonal och anhöriga och det kan därför vara svårt att framföra kritiska synpunkter till 

personalen. Det kan kännas frustrerande att som anhörig fortsätta slå huvudet i väggen när 

ingenting hjälper. Dessutom kan sådana situationer leda till låsta positioner och långvariga 

tvister mellan de olika parterna. 

Varför blir det fel? 

Tidigare forskning visar att det inte tillhört den svenska traditionen att stödja anhöriga och 

att utvecklingen av lämpliga stödåtgärder därför gått relativt långsamt. Hittills har personalen 

i vård och omsorg fokuserat sin primära uppmärksamhet kring vårdtagaren. Det har inte fun-

nits tydliga modeller som innefattar stöd till anhöriga. (Nolan, M., Grant, G., and Keady, J. 

1996). Det märks tydligt i de flesta informanternas svar, att det inte tillhör vanligheterna att 

införliva anhöriga i växelvårdens verksamhet. Intervjupersonerna berättar att deras expertkun-

skaper inte efterfrågas och att personalen verkar ointresserad av vad de anhöriga har att berät-

ta. Intervjupersonerna berättar om stängda dörrar och känslan av utanförskap, de berättar att 

de saknar en öppnare kommunikation med personalen. De berättar också att de haft begränsa-

de möjligheter att påverka vårdens innehåll. 

Både personal och anhöriga har allt att vinna med att låta de anhöriga påverka vårdens ut-

formning. Enligt Skog, M. (2002) och Herzberg, A. (2002) har det positiv inverkan på de an-

hörigas känsla av kompetens att få vara delaktiga i vårdprocessen. Delaktighet förstärker ock-

så banden mellan vårdpersonal och anhöriga. 

När Martin kom hem efter växelvårdsvistelsen med trycksår fick Kerstin kämpa för att få 

såren läkta. Den anhörige och vårdtagaren blev lidande när växelvården brast i sitt ansvar. 

Kerstin kände att hennes kämpande under Martins hemmavistelse var osynligt och därmed 

ointressant för personalen. Om det fanns bättre helhetssyn, så att vårdinsatser som sker hem-

ma hos anhörigvårdarna blev mer synliga och en införlivad del av växelvården, skulle mot-

svarande situationer kunna undvikas. 

Synen på anhöriga 

Om man tittar på Twigg och Atkins (1994) resonemang om synen på anhöriga och syftet 

med anhörigstödet, kan det påstås att växelvårdsinsatser, som de flesta av de intervjuade har 

erfarenheter av, bygger på modellen som ser de anhöriga som ”resurser”, och att vårdinsatsen 

möjligen kan klassificeras som ”ersättningsvård”. Vården av den närstående sköts under väx-

 41



elvårdsvistelsen av professionell omvårdnadspersonal och själva anhöriga blir då ointressanta 

i sammanhanget. Verksamheten på växelvårdsavdelningen utformas utifrån omvårdnadsper-

sonalens yrkeskunskaper och erfarenhet utan att någon kunskapssyntes sker mellan de anhöri-

ga och omvårdnadspersonal. Intervjupersonernas berättelser bekräftar att det verkar saknas 

kunskap om och en genomtänkt strategi för hur man förhåller sig till de anhöriga. När det inte 

finns kunskap om varför anhöriga skulle vara viktiga, förutom i vårdandet av sina närstående, 

blir synen på anhöriga instrumentell. Växelvården syftar då till att ersätta de anhöriga, istället 

för att acceptera dem som jämbördiga samarbetspartners vars expertis på sitt eget område vore 

viktig att ta vara på. 

 

Diskussion och slutsatser 

Uppsatsens syfte 

Meningen med uppsatsarbetet var att försöka nå ökad kunskap om de anhörigas erfarenhe-

ter av växelvårdsinsatser och om vilken betydelse växelvårdsinsatsen haft för de anhöriga, 

samt hur anhöriga upplevt samspelet med personalen. Jag var intresserad av att få veta hur 

anhörigas expertkunskap om sina närstående efterfrågades och användes av personalen, och 

om de anhöriga upplevt att personalen delat med sig av sin specialkunskap till dem. Intervju-

personernas berättelser gav mycket material som kunde användas till att svara på frågeställ-

ningarna. 

Vald metod 

En kvalitativ intervjumetod verkade vara lämplig för den här typen av frågeställning som 

bland annat handlade om tankar, attityder och upplevelser, något som är väldigt individuellt 

hos var och en. Man måste ändå ha klart för sig att ämnet för intervjun var känsligt, det kan 

vara svårt att framföra kritiska synpunkter speciellt om man upplever att man är i en sårbar 

situation. En enkätundersökning hade kunnat ge större anonymitet till de intervjuade och 

locka fram ännu ärligare svar, men det kan vara svårt att ange motsvarande, långa berättelser 

om olika erfarenheter och händelser i skriven form. Hade man genomfört intervjun i fokus-

grupp, hade informanterna kunnat påverka varandra och då kanske delar av den känsliga in-

formationen hade försvunnit. Däremot hade man i en kombination av intervjuer och enkätun-

dersökning kanske kunnat få fram en mer mångsidig bild av de anhörigas situation. 
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Unika situationer 

Genom informanternas berättelser fick man en inblick i anhörigvårdarnas vardag. Varje in-

tervjuperson beskrev en situation som var unik för just den familjen. Faktorer som påverkade 

intervjupersonernas livssituation under växelvårdsperioden kunde bland annat vara den när-

ståendes sjukdomsbild och vilka konsekvenser den förde med sig, hur den närstående själv 

såg på sin sjukdom och sitt vårdbehov, hur stabilt förhållandet till den närstående var, samt 

den anhöriges egen hälsa. Det kunde också ha betydelse vilka möjligheter de anhöriga hade 

att påverka sin egen situation, vilket stöd de fick från sin omgivning, från den egna familjen 

och från samhället. Man kan tänka sig att de intervjuades ålder, kön och personliga livshisto-

rier också haft betydelse för hur de upplevde sin situation. 

Växelvårdens betydelse 

Många av berättelserna vittnar om hur tungt, både fysiskt och psykiskt, anhörigvårdarens 

arbete kan vara. Det är vanligt att de anhöriga inte får ordentlig nattsömn under den tid deras 

närstående bor hemma. Informanterna berättar i sina svar att växelvårdsinsatsen har haft en 

odelat positiv betydelse för dem själva, när de fått vila ut och koppla av under sina fria veckor. 

Växelvårdsinsatsen kunde också användas som medel till att höja livskvalitén genom att man 

kunde fortsätta leva ett gemensamt liv med sin närstående och dröja med den definitiva flytten 

till ett särskilt boende ett tag till. 

En del anhöriga berättar att de plågats av samvetskval, när de vilat och kopplat av hemma 

medan de samtidigt känt att växelvården för deras närståendes del inte hållit tillräckligt god 

kvalitet. Deras ambivalens och de närståendes vantrivsel har i vissa fall lett till att anhöriga 

slutat använda växelvård trots att de själva haft behov av vila och avkoppling. 

Det är allvarligt att anhöriga känner sig tvungna att avstå från växelvård trots att de är i be-

hov av det för sin egen del. Om anhöriga anser att växelvårdsinsatsen inte håller måttet, måste 

kvalitén på insatsen ifrågasättas. Samtidigt måste anhöriga i en svår livssituation få ökat stöd 

av både biståndshandläggaren och vårdpersonal i det svåra beslutet att lämna vården av den 

närstående till andra. Man måste också uppmärksamma att anhöriga som brottas med känslor 

av skuld, ångest eller depression behöver prata och reflektera över sin situation för att kunna 

gå vidare. Det är viktigt att man skapar helhetssyn genom att kartlägga den anhöriges och 

dennes närståendes hela situation och behov av hjälp, istället för att åtgärda problemen vartef-

ter de uppstår. 
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Erfarenheter av växelvård 

Förutom den positiva upplevelsen av vila och avkoppling skilde sig informanternas syn på 

växelvård som helhet från varandra. En informant var genomgående nöjd med växelvårdsin-

satsen för både sin egen och sin närståendes del. De andra tre hade en mer mångfacetterad 

bild av växelvården som innehöll både positiva och negativa sidor. För en del anhöriga var 

växelvårdstiden ganska kaotisk, det första mötet var överrumplande för många när förvänt-

ningarna på olika sätt krockade med verkligheten. Som positivt ville informanterna lyfta fram 

de individer i personalen som det var lätt att kommunicera med och som gjorde ett bra jobb, 

eller att den yttre miljön kändes trevlig. 

De negativa erfarenheterna beskrevs mer utförligt. De anhöriga var mest missnöjda med 

bristerna i kommunikationen mellan personal och anhöriga, men de nämnde också bristande 

personalkontinuitet, personalens bristande utbildning och brister i bemötandet av de boende. 

De andra boende kunde också upplevas som störande. En informant var missnöjd med den 

fysiska miljön som upplevdes alltför sjukhuslik. En annan tyckte att personalens privata kläd-

stil inte passade in i en sjukhusmiljö. Att de negativa erfarenheterna övervägde kan ha ett 

samband med att de anhörigas livssituation på många sätt var skör med malande tankar, dåligt 

samvete och sömnlösa nätter, samt att de anhöriga ofta ensamma hade ansvaret när den när-

stående inte längre förmådde att bidra med sin egen åsikt. Naturligtvis skall man inte förmins-

ka de anhörigas uttalanden, utan det står helt klart att det finns brister i den offentliga omsor-

gens utförande som man måste ta itu med. 

Kommunikation och samspel 

En viktig källa till missnöje var att kommunikationen med personalen upplevdes dålig eller 

nästintill obefintlig. De anhöriga kunde ha svårt att hitta personalen när de behövde det, eller 

att det var svårt att hitta ett sätt att göra sig hörd hos personalen. Kommunikationen mellan 

anhöriga och personal kunde upplevas lönlös och mer som envägskommunikation istället för 

samspel. Den dåliga kommunikationen ledde till att de anhöriga i vissa fall gav upp och upp-

hörde att kommunicera. Den bristfälliga kommunikationen gav också upphov till känslor av 

misstänksamhet och utanförskap. 

Följderna av den bristande kommunikationen är allvarliga och motverkar till viss del hela 

verksamheten. Informanternas berättelser bekräftar att det på växelvården verkar saknas en 

princip för målmedveten informationsutbyte mellan anhöriga och personal samt en strategi för 

hur man förhåller sig till de anhöriga. Personalen efterfrågade oftast inte efter de anhörigas 
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specialkunskaper, och intervjupersonerna själva fick använda mycket energi i sina ofta miss-

lyckade försök att nå fram med sitt budskap till personalen. 

Slutsatser 

Informanternas erfarenheter av växelvård var varierande och innehöll både positiva och 

negativa upplevelser. Den vila och avkoppling som växelvård erbjöd var välkommen och vik-

tig för de anhöriga. Uppenbarligen behövs sådana insatser. Mycket av de negativa upplevel-

serna handlade om dåligt fungerande kommunikation. De flesta av de växelvårdsavdelningar 

som intervjupersonerna hade erfarenheter av verkade sakna rutiner för samarbete mellan an-

höriga och personal. De anhöriga fick ofrivilligt behålla sina expertkunskaper för sig själva, 

medan deras närståendes omvårdnad utformades utifrån den professionella vårdpersonalens 

erfarenheter och kunskap. De anhöriga kände att de lämnades helt utanför. Skiljelinjen mellan 

växelvård och de anhörigas vårdarbete hemma var klart synlig i intervjumaterialet. När man 

tittar på Liaschenkos (1994) och Twigg och Atkins (1997) resonemang kan man se att den 

brist på samarbete och bra kommunikation som intervjupersonerna upplevde verkar hänga 

ihop med synen på anhörigvårdarnas roll. Det verkar som ett rimligt antagande att synen på 

anhörigvårdare mer präglas av en modell som betraktar anhöriga som en ”resurs”, och som 

medför att anhöriga anses som viktiga endast som vårdare i hemmiljö. Deras erfarenheter blir 

då oviktiga för den professionella personalen. Växelvården ses som ”ersättningsvård” där 

professionella ersätter de anhöriga som förväntas dra sig undan för att vila ut och koppla av. 

Det intervjupersonerna berättar bekräftar bilden av att växelvård är utformad som en punktin-

sats koncentrerad kring den närståendes vård men som lämnar de anhöriga utanför. När sy-

stemet bygger på att de anhöriga står utanför kan det kännas motstridigt att innefatta dem i 

växelvårdens verksamhet och planering. 

Det verkar saknas flexibilitet och utrymme för att göra individuella anpassningar. Detta är 

allvarligt om det anses viktigt att kunna möta vårdtagarens och de anhörigas individuella be-

hov. Det verkar även saknas helhetssyn och förståelse för de anhörigas och deras närståendes 

komplext sammanflätade livssituation. 

Resultatet väcker tankar om nödvändigheten att utveckla nya former av anhörigstöd som 

har sin utgångspunkt både i de anhörigas och i deras närståendes situation. Det är viktigt att de 

som behöver hjälpen får vara med och utveckla insatserna. Den ekonomisk-politiska modellen 

som hittills präglat anhörigvården behöver ifrågasättas och modifieras. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Intervjuundersökning 
 
Jag heter Päivi Greis och studerar till socionom på Stockholms universitet. 

Utbildningen inriktar sig mot socialt arbete med äldre och funktionshindrade. 

Detta är min sjunde och sista termin. Jag håller just nu på med att förbereda 

mitt slutarbete på utbildningen, en så kallad C-uppsats. Min uppsats kommer att 

handla om anhöriga till personer med demenssjukdom och deras erfarenheter av 

avlastningsvård eller växelvård på ett särskilt boende. Jag tänker bygga min upp-

sats på intervjuer med anhöriga som har denna erfarenhet. 

 

Information om intervjurutiner 
 
Sekretess/säkerhet 
 
Den inspelade skivan kommer att förvaras hemma hos mig tills jag överfört 

informationen till skriven text. Därefter raderas skivan. 
 
I texten kommer jag att ändra alla personuppgifter samt uppgifter om de sär-

skilda boenden och personalen så att personerna eller de särskilda boenden inte 
kan kännas igen av dem som läser uppsatsen. 

 
Innan uppsatsen är klar kommer den utskrivna intervjun (i avidentifierad form) 

bifogas som en bilaga till min uppsats. Denna utskrift kommer att läsas av min 
handledare (Kristina Larsson på äldrecentrum) och eventuellt några studiekam-
rater som jag vill skall kommentera min utskrift. 

 
I den färdiga uppsatsen kommer inte den utskrivna intervjun inta vara med, 

utan en del av dina uttalanden redovisas som citat, naturligtvis avidentifierade. 
 
Om du har frågor eller synpunkter kan du nå mig 
på tel: 08-xxx xx xxx eller mobil: xxxx-xxx xxx. 
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Bilaga 2. 

Intervjupersonernas frågor 

1. Beskriv dina intryck av avlösning/avlastning/växelvård. 

2. Beskriv relationen mellan dig och personalen. 

3. Vilken betydelse har avlösning/avlastning/växelvården haft för dig? 

4. Egna frågor 
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Bilaga 3 

Frågeguide 

 

1. Beskriv dina intryck av avlösning/avlastning/växelvård. 

Själva ”stället”:  Miljö, aktiviteter, -Rutiner. Vad var bra / Vad var mindre bra? 

Personalen:  Hur togs du emot första gången? Vad var bra? /vad var mindre 

bra 

 

2. Beskriv relationen mellan dig och personalen. 

Bemötande:  Hur anser du att du blivit bemött som anhörig? 

 Vad skulle du önska hade varit annorlunda? 

 Kommunikation: Hur fungerade kommunikationen mellan dig och personalen? 

 Hur togs dina expertkunskaper om din närstående tillvara? 

Vilka av de specialkunskaperna du har om din anhörig tycker 
du kunde vara viktiga för personalen i deras arbete? 

Hur blev du informerad av personalen? (om olika saker som 
hade att göra med din mans/frus vård eller din situation som an-
hörigvårdare?) 

Vilken typ av kunskap/information vill du som anhörigvårdare 
få av omsorgspersonalen? 

 Samarbete: 

På vilket sätt skulle du vilja beskriva samarbetet mellan dig och 
personalen. 

På vilket sätt tycker du att du kunde påverka hur din man/fru 
hade det under växelvård/avlastningsperioden? 

 På vilket sätt tror du att samarbetet kan förbättras? 

 Hur skulle du beskriva personalen? 

 Hur tror du att personalen skulle beskriva dig? 
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3. Vilken betydelse har avlösning/avlastning/växelvården haft för dig? 

 På vilket sätt har insatsen underlättat för dig? 

-Praktiskt 

-Psykiskt/fysiskt 

 Vad har varit mindre bra? 

-miljö 

-aktiviteter 

-bemötande 

-personal 

-andra personer som bott på växelvård/avlastning 

 Vad i avlösning/avlastning/växelvård skulle du vilja utveckla eller förändra? 

 

4. Är det något mer du vill tillägga innan vi avslutar intervjun 
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