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Abstrakt 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur anhöriga resonerar kring att deras (o)hälsa 

har förbättras eller inte vid medverkan i en kommuns anhöriggrupper. I bakgrunden 

presenteras bland annat tidigare forskning som visat att anhörigvårdare har en sämre upplevd 

hälsa än de som inte vårdar och att behovet av att ventilera sina känslor är stort. Vidare 

presenteras att vi lär oss genom kommunikation och samspel med andra människor. Det har 

gjorts tre kvalitativa intervjuer med anhörigvårdare som medverkat i en kommuns 

anhöriggrupper. Två intervjuer har gjorts på en kommuns anhörigcenter och en intervju har 

gjorts i en av informantens hem. Två av informanternas anhöriga har gått bort och en av 

informanternas anhöriga lever än. Resultatet visar att ett anhörigcenter är en viktig del i 

anhörigvårdarnas liv för att de ska må bra. De medverkandes psykiska hälsa har förbättrats 

och de har insett vikten av att ta hand om sig själva och inte bara den sjuka. Anhörigvårdarna 

värdesätter gemenskapen och personerna i grupperna högt och anser att det är tack vare dem 

som de orkar med vardagen. 

 

Nyckelord: Anhörigvårdare, anhörig, hälsa, anhöriggrupper, empati, lärande, anhörigstöd 
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Förord 

Ett stort tack till alla som har hjälpt mig under resan med denna C-uppsats. Tack till alla 

vänner och familjemedlemmar som stöttat mig och uppmanat mig att fortsätta kämpa trots 

motgångar. Tack till min handledare för stöd och vägledning genom uppsatsens utformning. 

Tack till Anhörigcenters personal och de medverkande i min undersökning som gjort detta 

möjligt. Det har varit oerhört lärorikt och roligt att få denna chans att skriva den här 

uppsatsen. Tack! 

Anna Larsson Löthman 

Gävle Maj 2011
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1. Inledning 
Jag har haft kontakt med en kommuns förebyggande verksamhet Anhörigstöd. Till 

Anhörigstöd har anhöriga eller vänner till personer med funktionsnedsättning eller till 

personer som är långvarit sjuk rätt att komma kostnadsfritt. De har möjlighet att träffa andra 

personer i samma situation och ventilera sina känslor. Verksamheten omfattar ett center där 

stödpersoner arbetar i organiserade ”grupper” och de kan även erbjuda tillfällig avlösning 

samt ett avlastningsboende där både den anhöriga och den närstående kan vistas under en 

längre tid för återhämtning. Denna undersökning riktar in sig på de anhöriga som medverkat i 

deras ”grupper” på centrat. 

I organiserade anhöriggrupper förs samtal mellan de som vårdar eller har omsorg om en 

närstående med sjukdom eller funktionshinder. Under gruppsammankomster tillåts de att 

samtala om egna upplevelser med andra anhöriga. En anställd eller en volontär deltar också i 

dessa samtal. Dessa grupper planeras återkommande träffar till fem tillfällen och de samtalar 

kring fem olika teman vid träffarna. De pratar om sorg och glädje, hemmet som en arbetsplats 

- arbetsplatsen ett hem, rätten till eget liv som anhörig, att se människan och om separation. 

Efter fem träffar är det många deltagare som vill fortsätta att träffas och göra något mer åt de 

känslor och problem som uppkommit under samtalen.  

Anhörigstöd i samarbete med kommunala Vuxenskolan har utvecklat ytterligare material för 

fortsatta samtalsgrupper. I detta material finns tips och funderingar till de som leder grupperna 

om vad de kan ta upp med de anhöriga angående (o)hälsa som: sömn, stress, kost och motion, 

kunskap och hjälpmedel, lagar, paragrafer och klagomål. Vidare fortsätta bearbeta egna 

känslor, socialt umgänge, egen tid som anhörig, egen identitet utifrån "tycka synd om mig-

ön". De anhöriga samt vårdare ges utrymme att dela och bearbeta hur de själva ska förhålla 

sig till att ta sig vidare i sina liv och må bättre både fysiskt och psykiskt. 

I min omgivning har jag nära kontakt med de som vårdar eller har vårdat en anhörig på ett 

eller annat vis. Det kan handla om att vara personlig assistent till sin rullstolsburna mamma, 

eller att hälsa på sin sjuka pappa några dagar i veckan för att följa upp vad hemtjänsten gör för 

att en förälder skall ha ett drägligt liv. Av alla de personer jag känner som vårdar eller har 

vårdat en närstående vet jag ingen av dem som har använt sig av någon professionell hjälp när 

det kommer till att bearbeta sina upplevelser. De har alla uttryckt att de har burit en tung 

börda och att deras egna liv blivit drabbade på ett negativt sätt. 

Mitt intresse för denna studie är att se huruvida de anhörigas (o)hälsa har förändrats eller inte 

efter de har fortsatt att gå i anhöriggrupperna.   

1.1. Studiens disposition 

Uppsatsen är uppbyggd av fem stora områden, bakgrund, metod, resultat, analys och 

diskussion. I bakgrunden framförs tidigare forskning gjord på området och relevant litteratur 

om bland annat lärande och empati. Metoddelen tar upp vad för metod som använts i 

undersökningen, hur informanterna valdes och hur intervjufrågorna och intervjuerna utfördes. 
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I resultatdelen redovisas det som framkommit i intervjuerna på ett överskådligt och tydligt sätt 

med hjälp av teman. I diskussionen och analysen sätts resultatet mot bakgrunden och 

diskuteras och analyseras utifrån den tidigare forskningen och litteraturen för att komma fram 

till nya perspektiv. En övergripande diskussion satt i ett hälso- och samhällsperspektiv 

avslutas med förslag på vidare forskning.
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2. Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet presenteras tidigare forskning som är gjord på området hälsa och 

anhörigvårdare. Det skrivs om vad forskning och litteratur säger om anhörigvårdares 

hälsotillstånd, deras hälsokunskap, hur en människa lär och empati. Empati meningsskapande 

har tagits med för att detta kan ha inverkan på hälsan och sättet för de anhöriga att se på sin 

(o)hälsa i relation till sin roll som anhörigvårdare. 

2.1. Anhörigvårdares hälsotillstånd 

Hälsa är ett svårdefinierat begrepp med många olika förklaringar. Klockars och Österman 

(1995) talar om att människan kan vara vid god hälsa, även vid en skada eller sjukdom. De 

talar om det holistiska sättet att se på människan och hälsa där ”idén att en persons hälsa, 

antingen helt eller delvis, består i att personen har en potential eller förmåga att utföra vissa 

handlingar eller förverkliga vissa mål” (Klockars & Österman, 1995, s. 29). De diskuterar att 

en persons hälsa är fullständig om personen ifråga kan utföra eller förverkliga de mål och 

handlingar som personen strävar mot.  

 

WHO  definierar hälsa: “A state of complete physical, mental and social well-being, and not 

merely the absence of disease” (WHO, 2011, http://www.who.int/topics/mental_health/en/). 

För att detta ska bli möjligt för anhörigvårdarna betyder det att de dels inte har några egna 

sjukdomar eller svagheter och dels att de mår bra psykiskt, känner att de har ett socialt liv och 

mår bra inombords.  

 

Forskning påvisar att personer som vårdar en anhörig har sämre upplevd hälsa än de som inte 

vårdar någon. En studie har gjorts på vårdgivare till barn med olika hälsoproblem för att 

undersöka hälsan hos vårdgivarna. De hade en kontrollgrupp av personer som var vårdgivare 

till barn utan hälsoproblem. Resultatet i studien visar att vårdarna till barnen med 

hälsoproblem upplevde att de hade kroniska tillstånd, begränsad aktivitetsnivå, flera symptom 

på depression och sämre allmänhälsa än vårdarna av barn utan hälsoproblem (Brehaut, 

Kohen, Garner, Miller, Lach, Klassen & Rosenbaum, 2009). Att depression är en riskfaktor 

för personer som är vårdgivare visar en studie som är gjord på kvinnliga vårdgivare där de 

undersökt relationen mellan fysisk hälsa, depressiva symptom och depressionsdiagnoser hos 

dessa personer. Vårdgivarnas fysiska hälsa kontrollerades med hjälp av självrapporterade 

hälsobetyg, BMI
1
 och sina nuvarande eller tidigare självrapporterade fysiska sjukdomar. 

Undersökningen visade att vårdgivare som rapporterat försämrad hälsa tenderade att 

rapportera ökade symptom på depression (Cucciare, Gray, Azar, Jimenez & Gallagher-

Thompson, 2010). 

Forskning visar att anhörigvårdare har ett stort behov av att ventilera känslor och få stöd 

utifrån för att bearbeta sin situation och samtidigt inte tappa sin självbild. Carlander, 

                                                 
1
 Body Mass Index, anger relationen mellan vikt och längd och är ett referensvärde för mätning av övervikt eller 

undervikt. 

http://www.who.int/topics/mental_health/en/
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Sahlberg-Blom, Hellström och Ternestedt (2011) har undersökt situationer i vardagen som 

utmanar en vårdgivares självbild vid omvårdnad av en döende familjemedlem i hemmet. I 

resultatet hittade de tre mönster; utmanande ideal, tänjda gränser och ömsesidigt beroende. 

Dessa tre mönster utgjorde ett centralt tema i studien: det ändrade jaget. Situationer som 

utmanade vårdgivarnas självbild var bland annat ”förbjudna tankar”, intimitet och minskat 

personligt utrymme. Vårdgivarna mötte utmaningar i det dagliga livet som skapade en 

modifierad bild av dem själva. Carlander et al. (2011) menar att vårdgivare som vårdar en 

döende familjemedlem i hemmet behöver så mycket stöd som möjligt för att kunna hantera 

vardagen. De menar att vårdgivarna behöver ventilera känslor och tankar, kunna dela de 

”förbjudna tankarna” med någon eller några. Sargent, Pickard, Sheaff och Boaden (2007) har 

i sin undersökning funnit att det psykosociala stödet vid vård av anhörig är centralt och 

väldigt viktigt för vårdaren. Vårdaren ansåg ändå att det inte fanns tillräckligt med stöd. Detta 

stöds också av en studie gjord av Lo (2009) där det visade sig att stöd utifrån är viktig för 

familjen och att många vårdgivare upplevde att det inte fanns. 

Interventioner för att hjälpa vårdgivare har visat sig vara effektiva på vårdgivarnas hälsa då en 

studie har gjorts om detta i USA. I studien deltog två grupper. Den ena gruppen gjordes det en 

intervention på och den andra, kontrollgruppen, gjordes inte någon intervention på. På dem 

som fick ett ingripande gjordes individuella riskprofiler, de fick också 9 hembesök och 3 

telefonsamtal under 6 månader. Kontrollgruppen fick två korta telefonsamtal för att ”kolla 

läget” under 6 månader. De mätte hälsan på de båda grupperna innan och efter interventionen 

och de korta samtalen ägde rum. Efter att interventionen hade gjorts visade det sig att 

vårdgivarna angav en bättre självskattad hälsa, sömn, fysisk hälsa och mental hälsa än dem 

som inte fick interventionen (Elliott, Burgio & DeCoster, 2010). 

2.2. Anhörigvårdares hälsokunskap 

Melville, Hamilton, Miller, Boyle, Robinson, Pert och Hankey (2009) undersöker huruvida 

anhörigvårdare behöver utbildas inom kost och fysisk aktivitet eller inte. De underbygger att 

anhörigvårdare kan ha stort inflytande när det kommer till att hjälpa personer med 

intellektuella svårigheter med hälsosamma livsstilsval. De undersökte bland annat hur väl 

anhörigvårdarna kände till de allmänna rekommendationerna för kost och fysisk aktivitet och 

deras uppfattningar om fördelarna med hälsosamma kost- och fysiska aktivitetsvanor. 

Resultaten av studien visade att de medverkande anhöriga generellt hade en låg kännedom om 

de allmänna rekommendationerna för kost och fysisk aktivitet. De medverkande ansåg att de 

själva fick nyttig information angående kost och fysisk aktivitet då de skulle lära ut det till 

personerna de vårdade. Studien visar dock att anhörigvårdare är i behov av utbildning och mer 

kunskap när det kommer till kost och fysisk aktivitet.  

 

Sammanfattningsvis framkommer att personer som vårdar en nära anhörig har sämre 

upplevd hälsa än de som inte vårdar någon (Brehaut et al., 2009). Risken för depression ökar 

för personer som är vårdgivare (Cucciare et al., 2010) och för att anhöriga ska må bättre finns 

det forskning som visar att de har ett stort behov av att ventilera sina känslor och får stöd 

utifrån (Carlander et al., 2011) men att många vårdare upplever att de inte får det stöd de 
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behöver (Sargent et al., 2007; Lo, 2009). Det har visat sig att interventioner för att hjälpa 

vårdgivare har haft positiv inverkan på deras hälsa (Elliott et al., 2010). Forskning påvisar att 

anhörigvårdare generellt har en låg kännedom om allmänna rekommendationer om kost och 

fysisk aktivitet. Det visar sig att anhörigvårdare är i behov av mer kunskap inom dessa 

områden för att på bästa sätt kunna hjälpa sin anhöriga att göra hälsosamma livsstilsval 

(Melville et al., 2009). 

 

2.3. Ett kommunikativt lärande 

I det sociokulturella perspektivet ser man individen och kollektivet som ett samspel där 

människor formas av deltagande i kulturella aktiviteter och när de använder sig av olika 

redskap som kulturen erbjuder. För att ett lärande ska uppstå krävs det att vi tolkar och förstår 

ord, texter och händelser. Vi människor ses som sårbara biologiska varelser med resurser i 

form av fysik och mentalitet. För att vi ska förstå och agera i vår omvärld använder vi oss av 

olika redskap och verktyg, fysiska som intellektuella (Säljö, 2000). 

Som ovan nämnt är vi sårbara och har som enskilda individer begränsade förutsättningar efter 

vad naturen gett oss. För att vi ska kunna utnyttja dessa begränsade förutsättningar till fullo 

samspelar och interagerar vi med andra människor i olika gemensamma verksamheter (Säljö, 

2000). Enligt Säljö kommunicerar vi oss till mening och förståelse av olika innebörder, det är 

ingenting som finns i oss rent biologiskt. Kommunikation är också det som för det 

sociokulturella arvet och resurserna vidare, språket gör att vi kan dela med oss av kunskap 

och erfarenheter. I samspelet med våra medmänniskor pågår ett ständigt lån och byte mellan 

information, kunskaper och färdigheter. Det intellektuella och det fysiska redskapen används 

sida vid sida då det intellektuella behövs vid användning av de fysiska reskapen och tvärt om.  

Då Säljö (2000) ger många olika definitioner på vad lärande är menar han att det är svårt att 

göra en klar och entydig definition på vad som menas med att lära. I västvärlden ses kunskap 

som något som kommer utifrån och går in i människor som inlärning och att inhämta 

kunskap. Dessa lagras sedan i hjärnan och kan plockas fram och nyttjas när det behövs av 

individen (ibid.). Säljö (2000) menar att det problem som dyker upp vid lärande är att skapa 

pedagogiska metoder som underlättar svårigheterna för mottagaren att få in kunskapen. Säljö 

(2000) tar upp att kunskap bildas när en eller flera individer aktivt försöker se, förstå och 

hantera världen utifrån argumentation och handling i sociala sammanhang.  

När vi lyssnar på någon kan vi ha kunskaper som gör att vi förstår vad de säger men kanske 

inte tillräckliga kunskaper för att själva genomföra det som sagts. Det kan vara ett stort steg 

mellan att följa med som lyssnare respektive att kunna presentera tankegången på egen hand. 

Detta sker ständigt i sociala sammanhang och med hjälp av stöd kan vi lära oss att själva 

kunna använda informationen och genomföra ett resonemang från början till slut (Säljö, 

2000). Säljö underbygger att ”människor lär genom att delta i praktiska och kommunikativa 

samspel med andra” Säljö, 2000, s. 105). 
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Hur vi minns och vad vi minns av det som kommuniceras ut till oss är olika. Det beror helt på 

hur personer uppfattar det som står i en text eller sägs språkligt och vad personerna har för 

förkunskaper och tidigare erfarenheter (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 2005). Att 

kommunicera ut ett visst budskap till personer behöver inte betyda att personerna uppfattar 

budskapet på ”rätt” sätt. Detta beror på vad personerna har för möjligheter och begränsningar 

när budskapet förs fram. För att i största möjliga mån undvika missförstånd i 

kommunikationen är det viktigt att använda sig av feedback, att ha en öppen dialog med 

personerna man kommunicerar med och hela tiden kollar av hur de har uppfattat det som sagts 

(Birnik, 2010). 

Sammanfattningsvis framkommer att vi kommunicerar oss till mening och förståelse, att 

språket gör att vi kan dela med oss av kunskap och erfarenheter. Ett lärande sker i ett samspel 

mellan individen och kollektivet och det är svårt att klart och entydigt definiera vad som 

menas med lära men Säljö menar att ”människor lär genom att delta i praktiska och 

kommunikativa samspel med andra” (Säljö, 2000, s.105). Kunskap bildas när en eller fler 

individer aktivt försöker se, förstå och hantera världen utifrån argument och handling i sociala 

sammanhang, vidare diskuterar Säljö (2000) att problemet vid inlärning är att skapa 

pedagogiska metoder som underlättar svårigheterna för att mottagaren ska få in kunskapen. 

När någon lär ut är det viktigt att återkoppla för att försäkra sig om att personerna har förstått 

(Birnik, 2010). Hur vi minns och vad vi minns av det som kommuniceras till oss beror på 

personens förkunskaper och tidigare erfarenheter (Marton et al., 2005).  

2.4. Empati till andra ger förståelse av upplevelser och känslor 

Empati är att fånga upp och förstå en annan persons känslor och kunna använda den 

förståelsen vid interaktion med den andra parten. Vi förstår varandras känslor genom att 

använda oss av våra egna erfarenheter och sätta oss in i deras situation. Vi får då på ett 

ungefärligt sätt veta hur den andra personen känner. Har vi dock inte varit med om något 

liknande som den andra personen upplever kan vi inte gå till våra egna erfarenheter utan får 

vända oss till andras erfarenheter. Dessa erfarenheter kan vara vad andra berättat och vad som 

visats i media. Vi använder oss också av varseblivning där vi iakttar den andra personens 

kroppsspråk, mimik, gester och kroppshållning. För att skapa empati behöver vi information 

från våra egna känslor och informationen får vi från två olika mekanismer, affektiv resonans 

och projektiv identifikation (Holm, 1995).  

Affektiv resonans är en mekanism i kroppen som gör att vi härmar andra personer i form av 

uttryck och rörelser, mindre uppenbart hos vuxna än hos barn. Detta sker relativt omedvetet 

och automatiskt inom oss. Genom att härma andra personer aktiveras liknande känslomässiga 

mönster inom oss själva och vi får en uppfattning om hur den andra personen känner. Den 

affektiva resonansen är snarare information genom den egna fysiologin än en egen upplevelse 

av känslor. Det kan i vissa sammanhang bli svårt att veta vem det är som känner vilka känslor 

och det är viktigt att kunna skilja på detta. Det kan ibland också kännas som att en känsla 

smittar av sig från en annan person. Det kan till exempel uppstå när någon ska tala inför en 

stor grupp personer och är nervös och att personen bredvid känner av nervositeten och 
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projicerar den på sig själv och själv blir nervös fastän han eller hon inte ska upp och tala 

(Holm, 1995). 

Enligt Holm (1995) och Birnik (2010) är projektiv identifikation att en person A har 

omedvetna, förbjudna känslor som han vill göra sig av med på någon i sin omgivning. Han 

beter sig på ett sätt så att han framkallar dessa känslor hos person B. Utifrån hur person B 

hanterar dessa känslor, under personliga förutsättningar, hjälper det eller förvärrar det för 

person A. Hanterar B känslorna på ett bra sätt kan det hjälpa men hanterar inte B känslorna 

bra kan det förvärra för A då hans uppfattningar om att känslorna är dåliga förstärks. För att 

empatin ska ökas mellan person A och B bör B använda sig av A:s dumpade känslor för att 

förstå honom. 

Enligt Naess (1999) är det känslorna vi bär inom oss som aktiverar oss under livets gång. Om 

vi inte har några känslor blir det heller ingen rörelse. Det ligger i vår natur att känna som 

andra känner, om någon är glad känner vi också glädje och känner någon sorg känner vi också 

sorg. För att aktivera vår natur behövs positiva känslor. Naess (1999) skriver vidare om 

förnuftet, ratio, som en inre röst som kommunicerar genom känslomässiga impulser. Han 

menar att ratio hjälper oss att förändra negativa känslor till positiva, då valen som görs utifrån 

ratio är baserade på aktiva och positiva känslor, inte på passiva och negativa känslor. Naess 

(1999) menar att det inte är lätt att lyssna till ratio, trots att den alltid finns där hos oss. Han 

skriver att gemenskap skapas genom att känslan av vänskap uppstår och att det är viktigt med 

humor för att inte mista glöden som han menar behövs för att åstadkomma förändringar av 

stora och gemensamma problem. Han styrker detta med att Gandhi och Dalai Lama utförde 

stora förändringar när de levde nära inpå det svåra och jobbiga men alltid hade nära till ett 

leende. Han menar att de inte skulle klara av det utan glädjen (ibid.). 

Sammanfattningsvis framkommer att empati är att fånga upp och förstå någon annans 

känslor och kunna använda den förståelsen när vi samspelar med motparten. Vi använder våra 

egna erfarenheter för att förstå och har vi inte varit med om det använder vi oss av andras 

erfarenheter i form av tv, tidningar och vad andra har berättat för oss. För att empati ska 

uppstå härmar vi andra personer så att ett liknande känslomässigt mönster ska aktiveras, detta 

för att få en uppfattning om hur den andra personen känner. Ibland ”smittar” känslor och vi 

känner en persons känslor fastän vi egentligen inte har med dem att göra (Holm, 1995). Holm 

(1995) och Birknik (2010) menar att vi ibland för över obehagliga känslor på andra för att 

antingen få hjälp eller få mer obehag beroende på hur personen reagerar. Detta kallas 

projektiv identifikation. Enligt Naess (1999) är känslor viktiga för att vi ska komma framåt i 

livet. Vi har möjlighet att förändra negativa känslor till positiva och det är viktigt att vi har 

humor för att göra stora förändringar och klara av svåra motgångar. 
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3.  Problemformulering 

Anhörigvårdare har ett påfrestande arbete rent känslomässigt och fysiskt vid 

omhändertagande av en nära anhörig som är sjuk. Anhörigvårdare har ofta en dålig hälsa och 

är i stort behov av hjälp utifrån för att orka med vardagen (Brehaut et al., 2009; Carlander et 

al., 2011). Många i dagens samhälle upplever att de inte får den hjälp de behöver utifrån trots 

att det är så viktigt (Sargent et al., 2007; Lo, 2009). Ger det någon effekt på hälsan att gå till 

ett anhörigcenter för att prata med andra i samma situation? 

3.1. Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur anhöriga resonerar kring att deras (o)hälsa har 

förändrats eller inte vid medverkan i en kommuns anhöriggrupper. 

Frågeställningar 

 På vilket sätt uppfattar de anhöriga att deras (o)hälsa förbättrats efter att ha medverkat 

i anhöriggrupperna? 

 Vad anser de anhöriga att de mer har lärt sig om att vara vårdare till en nära 

familjemedlem genom att ha medverkat i anhöriggrupperna? 
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4. Metod 

I metodavsnittet presenteras att studien är kvalitativt inriktad, valet av intervju som metod och 

vad som kan vara fördelar respektive nackdelar med denna. Hur intervjuerna gick till och hur 

intervjuguiden utformades och användes tas upp och beskrivning hur urvalet gick till och 

vilka som medverkat i undersökningen. De etiska aspekterna och studiens giltighet tas upp. 

Vidare förklaras hur analysmetoden gick till.  

4.1. Kvalitativt inriktad empirisk studie  

Om en undersökning bör ha en kvalitativ eller kvantitativ ansats menar Widerberg (2002) bli 

självklart om man vet vad som ska undersökas. Eftersom denna undersökning inte syftar till 

att ta reda på hur många anhörigvårdare som anser att deras (o)hälsa förändrats eller se hur 

många som nyttjar en kommuns anhörigcenter lämpar sig inte en kvantitativ ansats eftersom 

en sådan ansats syftar till att undersöka hur vanligt ett fenomen är (Widerberg, 2002). En 

kvalitativ ansats däremot lämpar sig bättre då det syftar till att samla in beskrivningar av 

intervjupersonens vardag (Kvale, 1997).  

Vid en kvalitativ undersökning vill man enligt Widerberg (2002) få fram variationer som 

sticker ut. I detta fall hur de olika informanterna upplever sin hälsa och sin livssituation efter 

medverkande i anhöriggrupper. De variationer som kommer fram kan senare i 

undersökningen vara underlag för diskussion och analys (Widerberg, 2002). Det finns många 

olika sätt att få svar på undersökningens syfte och enligt Widerberg (2002) och Kvale (1997) 

lämpar sig intervju för att får svar på detta. 

4.2. Val av metod 

Enligt Cohen, Manion och Morrison (2006) finns det många olika typer av intervjuer. 

Standardiserade intervjuer med öppna frågor är ett sätt att få respondenterna att svara på 

samma frågor med ökade chanser till jämförelser svaren emellan. Enligt dem blir det lättare 

att analysera och organisera insamlad data. Det negativa med standardiserade intervjuer är att 

det ger lite utrymme för respondenten att individualisera sina svar och det kan bli onaturligt 

för respondenten att svara. Den standardiserade intervjun är en slags strukturerad intervju och 

dem är bra om intervjuaren är medveten om vad han/hon inte vet och på så sätt konstruerar 

frågor utifrån detta. En ostrukturerad intervju är däremot bra om författaren inte är medveten 

om vad han/hon inte vet, utan är ute efter att respondenten ska tala om det för honom/henne. I 

en ostrukturerad intervju är intervjuaren ute efter hur en individ ser på världen och använder 

sig av kvalitativa, ostrukturerade intervjuer med öppna frågor (Cohen et al., 2006). Enligt 

Kvale (1997) blir det enklare att analysera och strukturera upp det empiriska materialet om 

intervjun är strukturerad, men vid ostrukturerade intervjuer kan intervjupersonen komma med 

oväntade och spontana svar.  

Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer med 

semistrukturerad karaktär. Enligt Ejvegård (1993) lämpar sig intervjuer om undersökningen 

syftar till att ta reda på åsikter, tyckanden, uppfattningar och kunskaper. Widerberg (2002) 

menar att valet av intervju lämpar sig om man vill få fram människors förståelse av fenomen, 
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i detta fall hälsa sammankopplat till en kommuns anhörigcenter. Intervju används för att få 

fram förståelse och berättelser om något och kan vara styrd med hjälp av en intervjuguide 

eller vara mer öppen då intervjufrågorna utvecklas under samtalets gång (Widerberg, 2002). I 

och med att denna undersökning syftar till att undersöka anhörigas åsikter om sin förändrade 

hälsa ansåg jag intervju vara en lämplig metod för att samla in data. Meningen med denna 

undersökning är inte att hitta jämförelse svaren emellan utan denna undersökning syftar 

snarare till att hitta likheter i olikheterna. Trost (2010) menar att en kvalitativ intervju kan ge 

en helhet som är sammanhängande och har informationsrika svar. Vid intervju är det viktigt 

att ha ett tydligt syfte för att informanterna ska hålla sig till området studien syftar att 

undersöka (Kvale, 1997). Kvale (1997;2003) anser att det är viktigt att intervjun är ett 

avslappnat samtal för att minska osäkerheten hos informanterna. Av den anledningen fick 

informanterna välja plats för intervjun där de kände sig trygga att tala. Enligt Widerberg 

(2002) är det samtalet och det som sägs mellan intervjuare och informant som är det 

intressanta och viktiga i en kvalitativ intervju. Hon anser att det är viktigt att kunna följa upp 

vad informanten har sagt och kunna ställa följdfrågor. 

4.2.1. Intervjuguide 

Undersökningen lämpar sig att ha en semistrukturerad intervju där övergripande teman och 

områden som ska beröras skrivs ner och som intervjuaren använder som stöd under intervjun, 

i en intervjuguide (bilaga 3). Intervjuaren bestämmer vilka frågor som ska ställas dels utifrån 

redan förutbestämda frågor och dels utifrån följdfrågor som uppkommer under intervjuns 

gång (Cohen et al., 2006; Bryman, 2002; Kvale 1997).  

Enligt Kvale (1997) bör intervjufrågor till en kvalitativ undersökning vara formulerade på ett 

sådant sätt att den som blir intervjuad känner sig trygg och villig att berätta om sina 

upplevelser och känslor. För att samtalet ska flyta på så bra som möjligt bör frågorna vara 

lättförståeliga och korta, de bör inte präglas av ett akademiskt språk.  Vid en semistrukturerad 

intervju ligger fokuset på förutbestämda teman som innehåller både strukturerade och 

ostrukturerade frågor. Vid en semistrukturerad intervju finns det möjlighet att bygga på 

frågorna (Kvale, 2003). Enligt Kvale (1997) kan det ibland vid intervjuer uppstå obehag hos 

intervjupersonen och han menar att detta obehag kan minskas genom att göra det så enkelt 

och bekvämt för informanten som möjligt. 

4.3. Urvalsgrupp 

I detta avsnitt presenteras personerna som har medverkat i intervjuerna och hur urvalet gick 

till. De medverkande i undersökningen har fiktiva namn. 

4.3.1. Anhörigvårdare 

En anhörigvårdare är en person som vårdar eller har omsorg om en närstående med sjukdom 

eller funktionshinder. Personerna som har medverkat i denna undersökning valdes ut för att 

det har medverkat i en kommuns anhörigcenters anhöriggrupper. På grund av sekretess 

tillfrågades personer av personal på centrat om det fanns intresse att medverka och om de fick 

ge ut kontaktuppgifter för att kunna bli kontaktade. När kontaktuppgifter till tre personer 
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insamlats skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) med bifogat svarsbrev (se bilaga 2) till 

de tänkta deltagarna. En av deltagarna valde att ringa och meddela att hon ville ställa upp på 

en intervju. Under detta samtal bestämdes tid och datum för intervjutillfället. De andra två 

deltagarna svarade med det bifogade svarsbrevet och jag ringde upp dem för att bekräfta att de 

ville delta och bestämde vid dessa samtal tid och plats för intervjuerna. 

Deltagarna i undersökningen är tre personer, två kvinnor och en man. Jag har valt fiktiva 

namn på personerna för att inte avslöja deras identitet. Kvinnorna har jag valt att kalla Silvia 

och Laila, mannen har jag valt att kalla Filip. Silvia har varit anhörigvårdare till sin man som 

drabbades av psykisk sjukdom när han var runt 50 år. Han gick bort när han var 78. Laila 

vårdar fortfarande sin man som drabbats av Alzheimers. Han är runt 75 år. Filips fru 

drabbades av demens, hon gick bort 2009 och sedan dess har han varit ensam.  

4.4. Intervjuns genomförande 

I denna undersökning fick informanterna själva välja plats som intervjuerna skulle utföras på, 

detta för att göra det så bekvämt som möjligt för dem och få dem att öppna upp sig. Om 

intervjun ska genomföras i hemmiljö, som vid ett av intervjutillfällena i denna undersökning, 

bör samtalet vara ostört och utan andra familjemedlemmar (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

Tre intervjuer genomfördes i studien, två på en kommuns anhörigcenter och en hemma hos 

informanten. De genomfördes dagarna efter varandra och samma intervjumall (se bilaga 3) 

användes vid samtliga intervjuer. De två första intervjuerna, som höll till på anhörigcentret, 

höll på längre än den gjord i informantens hem. På anhörigcentret hade vi tillgång till kaffe 

och kakor, som blev en del av intervjun då det fungerade bra som pauser. Intervjun som 

utfördes i en av informanternas hem utfördes vid köksbordet, utan fika och med en ytterligare 

person närvarande, en vän till informanten. Personen som satt bredvid deltog inte i intervjun 

och svarade inte på några frågor. 

4.4.1. Bandade intervjuer 

Enligt Trost (2010) kan det vara till hjälp att spela in intervjuer för att senare underlätta 

bearbetningen eftersom materialet går att lyssna på flera gånger. För att göra samtalet så 

avslappnat som möjligt användes diktafon för att slippa föra anteckningar och på så vis störa 

samtalets gång. En annan anledning till varför inspelning användes var för att inte missa något 

informanterna sa som kan förekomma vid enbart anteckningar. Ahrne och Svensson (2011) 

menar att även om samtalet spelas in bör anteckningar föras under tiden för att miljö, gester 

och annat som inte kommer med på inspelningen och det är vid inspelning av intervju viktigt 

att ha väl beprövad utrustning som är lätthanterlig. Anteckningar är också av fördel att föra 

om tekniken inte skulle fungera när det inspelade materialet sedan ska lyssnas på. I denna 

undersökning fördes inga anteckningar utan endast en diktafon användes för att spela in 

intervjuerna.  
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4.5. Etiska överväganden 

Intervjuer har en etisk dimension, de innehåller personlig information. Enligt Cohen et al. 

(2006) finns det tre olika områden när det gäller etiska problem - samtycke från de 

intervjuade, konfidentiella aspekter och konsekvenser av intervjun. De menar att det är svårt 

att veta vem det är som ska ge samtycket, hur mycket information som ska ges ut i uppsatsen, 

om det är upp till intervjuaren att bestämma detta och hur intervjuaren på bästa sätt kan 

skydda informanterna och deras integritet. Samtyckeskravet uppfylldes i denna undersökning 

då de medverkande fick medge sitt samtycke antingen genom att svara på svarsbrevet (se 

bilaga 2), ringa eller skicka ett mail till mig. Sekretessen över deras identitet har uppfyllts 

eftersom deras namn och uppgifter inte har getts ut till någon annan och att deltagarnas namn 

är ändrade i uppsatsen. De har också fått information om att uppsatsen kommer att publiceras 

på internet och att det är i utbildningssyfte den görs. 

Vetenskapsrådet (2002) tar också upp olika etiska aspekter att ta hänsyn till när en 

undersökning ska genomföras. Vetenskapsrådet (2002) har en till aspekt i jämförelse med 

Cohen et al. (2006), nämligen informationskravet. I övrigt tar de två källorna upp liknande 

aspekter. Informationskravet innefattar att de medverkande i undersökningen ska informeras 

om undersökningens syfte och vilka villkor som gäller för de medverkande. Det ska här även 

framgå att medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst 

(Vetenskapsrådet, 2002). Genom att ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades ut till 

informanterna där uppsatsens syfte och deras villkor, däribland deras rätt av avbryta 

deltagandet, stod med har informationskravet uppfyllts. 

4.6. Bearbetning av empiriska materialet och analys 

Enligt Cohen et al. (2006) är det vid kvalitativa intervjuer svårt att analysera resultatet som en 

ren representation av det som sagts vid intervjuerna. Det blir snarare en reflektion av 

materialet som redan vid intervjutillfället börjar tolkas. Det svåra enligt Cohen, et al. (2006) 

vid dataanalys blir att hela tiden se helheten av undersökningen samtidigt som resultatet 

plockas isär och analyseras var för sig. De anser dock att man bör hålla sig till helheten vid 

analysering av intervjuer. 

Intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades för att få en lättare översikt över resultatet. 

Det transkriberade materialet har lästs igenom olika många gånger och återkommande teman i 

det som sades framtogs, dels övergripande teman och dels underteman. Transkriberingen 

sorterades sedan in under dessa teman och underteman och formades till en sammanhängande 

text. Denna text har sammanfattats under varje tema för att kunna få en snabb överblick över 

resultatet. När alla temana var gjorda och sammanställda gjordes en stor 

resultatsammanfattning över det framkomna resultatet. Vidare har resultatet analyserats med 

hjälp av det som tagits upp i undersökningens bakgrund. 

4.6.1. Studieresultatets giltighet 

Trost (2006) menar att reliabilitet syftar till att undersökningen ska bygga på tillförlitlighet. 

Han menar att det är viktigt att undersökningen inte utsätts för slumpmässiga avvikelser utan 
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att intervjuaren ställer frågorna på samma sätt och har samma tonfall vid varje intervju och att 

intervjutillfället ska utformas på ett likartat sätt vid varje tillfälle. Trost (2006) antyder dock 

på att detta är svårt att uppnå vid en kvalitativ undersökning eftersom det ofta kan bli 

automatiska förändringar hos intervjuaren, till exempel att tonfallet skiljer sig, att olika 

rörelser görs eller att felsägningar förekommer. Han anser att intervjuaren ska försöka vara 

neutral, lyhörd och försöka upptäcka sina egna tonlägen och ansiktsutryck för att göra 

intervjutillfällena så likartade som möjligt. 

Eftersom deltagarna i denna undersökning inte blivit slumpmässigt utvalda, utan utvalda av de 

anställda på anhörigcentret, går inte resultatet och analysen bearbetas på ett sätt så att 

materialet blir generaliserbart. Materialet kan ge inblick i vad deltagarna anser och hur de 

uppfattar sin situation men kan inte användas för att generalisera. Det som framkommer i 

resultatet och analysen kommer ändå att vara användbart i framtiden då kommunens 

Anhörigstöd får nyttig information om hur deras verksamhet hjälper och fungerar för 

anhöriga. Detta menar Kvale (2003;1997) då han skriver att om en undersökning bygger på 

självutvalda personer går det inte att statistiskt generalisera resultatet men att resultatet ändå 

kan leda till viktig och användbar kunskap. Det är enligt Ejvegård (1993) viktigt att undersöka 

det studien syftar att undersöka för att den ska bli giltig. 
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5. Resultat 

Här presenteras resultatet av de kvalitativa intervjuerna. Resultatet presenteras i teman som 

framkommit vid bearbetning av intervjuerna. Temana är Att leva nära en annan persons 

sjukdom, Att förstå hur det är med den sjukes livsvillkor, Den anhörigas egna (o)hälsa och 

Anhörigcenters gemenskap och funktion. I dessa teman har det framkommit olika många 

underteman. Temana har förstärkts med citat från vad informanterna har sagt. Personerna som 

har deltagit i studien har fått fiktiva namn. Urvalsgruppen är 1 man, Filip, vars fru blev 

dement, 2 kvinnor, Silvia, vars man var psykiskt sjuk och Laila, vars man har Alzheimers.  

5.1. Att leva nära en annan persons sjukdom 

Under detta tema presenteras fyra underkategorier vilka är Inbördes relation, Bristande 

kommunikation, Ansvar och beroende i relationen och Skuld/dåligt samvete och ansvar i 

relationen. 

Inbördes relation 

Av vad informanterna sa i intervjuerna kunde jag få ut att relationen mellan den anhörige och 

den sjuke ofta var ganska pressat, att det ofta var på den sjukes villkor det mesta gjordes och 

att den sjuke inte längre var densamme som han/hon varit förut. Att leva nära en annan 

persons sjukdom tar på krafterna både från den sjuke och den vårdande. 

Det är ju inte samma människor. (Filip) 

Laila känner att hon och hennes mans liv anpassas efter hans sjukdom Alzheimers. Tillvaron 

har ändå blivit lättare och hon känner att hon kan hantera hans sjukdom mycket bättre. Hon 

har haft svårt att säga vissa saker till honom, som till exempel att han bör duscha och att något 

behöver fixas i hemmet, men ju längre tid det har gått sen hennes man insjuknade i 

Alzheimers fungerar den biten bättre. Hennes man är inte längre den man han en gång var och 

ibland sitter de och tittar på kort tillsammans och tycker det blir jobbigt eftersom sjukdomen 

Alzheimers inte var något de hade planerat in i sina liv tillsammans.  

Och jag ser vissa kort och vissa stunder… då blir det jobbigt. (Laila) 

Silvia uppfattade att hennes man betedde sig olika mot henne jämfört med hur han var mot 

andra. När de träffade andra människor var han pigg och trevlig, men bakom stängda dörrar 

när det bara var dem två var han negativ, trött och på dåligt humör. Till utomstående och 

släktingar kunde han säga att han ville göra saker men när de kom hem pratade han bort det 

lite nonchalerat. 

Ja, men du fattar väl skoj. (Silvia) 

Silvia berättade att efter många år med hennes mans psykiska sjukdom hade hon inte stora 

önskningar om att göra saker, de blev mindre och mindre eftersom han hela tiden nekade 

henne när hon ville att de skulle göra något tillsammans. Trots att Silvia kämpade med att 

klara vardagen och göra alla sysslor tyckte hon inte att hennes man såg det. När det ringde 

någon kunde han säga att hon ”är bara ute och ränner”. Hon funderade många gånger på om 
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hon skulle lämna honom men förstod att hon ändå skulle ha allt detta med sig eftersom de levt 

ett gemensamt liv så pass länge, har gemensamma barn och barnbarn och känslomässigt 

skulle hans sjukdom alltid vara närvarande. Några gånger blev hon arg på sin man och ansåg 

att det var viktigt för att det inte skulle samlas bortträngda aggressioner som skulle visa sig i 

irritation. Vid dessa tillfällen tyckte hon att hennes man förstod och tog till sig, det gjorde 

bättre verkan att bli arg än att gå försiktigt fram och tassa på tå kring problemen. Att hela 

tiden leva med oron om hur hennes man skulle vara när hon kom hem eller bara varför han 

inte blev bättre tyckte Silvia var en jobbig del i detta. 

Samtidigt är det ju tröstlöst fast vi försöker så. 

För Laila som vårdar sin man som insjuknat i Alzheimers betyder hans sjukdom att hon inte 

kan säga något i förväg som kan oroa honom. Han klarar inte av information om något som 

kommer att hända och de gånger hon har sagt något till honom har hon ångrat det då han 

blivit orolig och svår att hantera gällande humöret. Hon berättar att han även blir som ett barn 

om det är något han inte förstår och när de gått och lagt sig trycker han sig gärna intill och vill 

hålla handen, i många fall känner hon sig som en mamma till honom snarare än en fru.  

… det tycker jag inte är så roligt, man känner sig som en mamma.(Laila) 

Filip förstod att något hade hänt med hans fru då hon slutade laga mat eftersom matlagningen 

var en stor del av hennes liv. Han försökte få henne att hjälpa till med matlagningen men hon 

satt bara vid köksbordet och tittade på. 

Bristande kommunikation 

De intervjuade tyckte alla att det var svårt att prata med den sjuke om deras situation och det 

faktum att de var sjuka. När Filips fru blev dement försvann också en del av hennes 

kommunikation, hon slutade helt enkelt att prata lika mycket som hon gjort tidigare. Detta 

medförde att de inte pratade om hennes sjukdom, det var ingen idé.  

Laila berättade att de gånger hennes man blir frustrerad och arg över att han inte minns hur 

man gör en viss sak kan hon själv bli arg och frustrerad och höja rösten och säga till honom 

att det beror på hans Alzheimers. Detta har i sin tur gjort honom arg på henne och hon har av 

den anledningen väldigt svårt att ta upp med honom om hans sjukdom, han vill inte riktigt 

känna till den.  

 Ja du vet, jag har en liten släng av Alzheimers. (Laila) 

Ansvar och beroende i relationen 

Silvia kände att hon hade ett ansvar gentemot dels deras barn och barnbarn men också 

gentemot sin man. Hon försökte ofta hjälpa sin man genom att laga god mat och göra det fint. 

Hon berättade om ett tillfälle hon hade varit bortrest och kom hem till sin man, under natten 

hade han tänkt laga något i köket, som brände fast, och Silvia fick genast något att göra.  

Hade varit borta och vilat en vecka och så kom det direkt.  
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Att Silvia kände ett beroende till sin man blev uppenbart då hon berättade att hon alltid 

försökte tänka på vad hennes man ville och tyckte om i matväg och tv-väg. De hade också ett 

sommarställe som de åkte till eftersom det var en av de få saker hennes man ville göra. Hon 

säger samtidigt att mycket av det de gjorde tillsammans eller hon gjorde för honom kanske 

berodde på hennes vilja och inte hans. 

Laila berättade att när hennes man först blev sjuk var det jobbigt för henne när de var ute och 

träffade människor. Hon ville gärna vara med och rätta till de fel som uppstod när hennes man 

sa eller gjorde något. Hon ville inte att andra skulle se att han gjorde fel eftersom han inte ser 

sjuk ut på kroppen, det är bara hon som ser det på hans tomma blick. Hon försöker också 

hjälpa honom komma vidare när han glömmer bort vad han ska säga och det gör honom 

jätteglad. 

Filip menade på att hans fru var beroende av honom, han kände inget beroende av henne. De 

hade hemtjänst och hans fru bodde på hem de sista åren och på grund av det har hans ansvar 

inte känts lika tungt. Han försökte göra vad han kunde för henne och hon gillade att åka bil 

och det gjorde dem ibland för att komma ut och göra något tillsammans.  

Skuld/dåligt samvete och ansvar i relationen 

Alla informanter tog upp under intervjuerna att det var viktigt att gå hemifrån, att göra något 

annat än att sitta inne för att själva orka med tillvaron. Silvia berättar att under de sista åren 

hennes man levde hade de hemtjänst för att hon skulle få avlastning och kunna gå ut och göra 

ärenden. Hon sa att det var skönt att stänga dörren utifrån till hemmet, nästan otäckt skönt. 

Hon tyckte att det var obehagligt att hon kände det där sköna, att hon var tvungen att känna en 

sådan känsla när hon gick hemifrån. På väg tillbaka till hemmet knöt sig alltid magen för 

henne eftersom hon visste att hon skulle hem till sin sjuka man. 

Åh det var så skönt att stänga dörren utifrån. Det var nästan otäckt 

skönt.(Silvia) 

Silvia kände dåligt samvete för att gå ut, speciellt när hon gick ut på musik och fotoklubb. 

Hon berättade att det dåliga samvetet alltid var med, så fort hon gjorde något som inte 

involverade hennes man. Hon reste även mycket tidigare och då reste hon ensam. Hon 

menade att hon var egoistisk men att hon var tvungen för att klara av livssituationen. Hon 

ansåg att det var svårt att alltid orka med medmänskligheten till hennes man eftersom 

sjukdomen blev en del av deras liv. 

Sammanfattningsvis framkommer att förändringen som kom med att deras respektive blev 

sjuka var stor för alla informanter. Deras respektive var inte längre densamma som de tidigare 

varit. En informant sa att förhoppningarna om att de skulle göra saker ihop minskade under 

åren med sjukdomen. Att ha en normal kommunikation paren sinsemellan har varit svårt och 

det är bland annat det som bidragit till att de alla känt att det varit viktigt att komma hemifrån. 

En av informanterna beskrev att det nästan var otäckt skönt att gå hemifrån. Hon sa att det 

dåliga samvetet alltid var med och att hon kände sig egoistisk, men samtidigt var tvungen att 
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vara det för att orka och må bra. Alla informanterna försökte göra det de kunde för att de 

anhöriga skulle vara glada och må bra. 

5.2. Att förstå hur det är med den sjukes livsvillkor 

Under detta tema presenteras fyra underteman vilka är Isolering och ensamhet, Utanförskap, 

Rädsla och Avundsjuka i relationen. 

Isolering och ensamhet 

Både Laila och Silvia är medveten om att deras män är isolerade och ensamma i sin sjukdom, 

att de inte träffar mycket människor och att de inte går ut. Det är inte ofta någon av dem 

umgås med bekanta eftersom deras män inte har haft lust. Att Silvias man hela tiden angav 

huvudvärk som en orsak till att inte träffa människor gjorde att det blev som en slags isolering 

eftersom huvudvärken hindrade honom från att komma ut. Laila är glad att hon kan hjälpa sin 

man och göra det hon kan för honom eftersom han har betytt så mycket för henne under deras 

tid tillsammans. 

 … nu har vi ju inte mycket umgänge, det blir ju så. (Laila) 

Utanförskap 

Utanförskap var något som framkom under intervjuerna med Laila och Silvia då de båda 

trodde att deras män kände ett visst utanförskap. Laila berättade om hennes nära relation till 

sina döttrar och hennes mans brist på kontakt med sina söner, hon trodde att han kände sig 

utanför i den situationen. För att hennes man inte ska verka som konstig och annorlunda kan 

han när han träffar gamla arbetskamrater säga att han bara har en liten släng av Alzheimers, 

att det inte var så farligt. Han vill inte erkänna att han lider av sjukdomen. 

Silvia berättade att hon någon gång i början av mannens depression försökt få sin man att gå 

och prata med någon psykolog, att han borde söka hjälp men han ville inte och menade på att 

hon bara försökte få in honom på något hem.  

Rädsla 

Alla tre informanterna hade förståelse för att deras sjuka anhöriga varit rädda i sin sjukdom, 

dels rädd på grund av att de har kunnat gå bort sig ute och dels känt rädsla för att bli lämnad 

ensam.  

 Jag inbillar mig att man är lite rädd. (Laila) 

Att de är rädda att bli lämnade ensamma och att det finns en del svartsjuka i förhållandet 

mellan den sjuke och den vårdande bekräftas av Lailas berättande om att hennes man 

påpekade att hennes barn utnyttjade henne, bara för att de hade sådan bra kontakt. Detta 

menar hon kan grunda sig i att han inte har en sådan bra kontakt med sina barn. Laila menar 

att hon har fått mycket kunskap och information om sjukdomen då många i hennes 

anhöriggrupp har män som varit längre i sjukdomen. Detta har även gjort att hon fått mer 

förståelse för sin mans sjukdom. 
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Silvia berättade att hon förstår om hennes man inte alltid orkar ta tag i saker som har med sin 

sjukdom att göra, som att gå ut och gå, efter så pass lång tid som sjuk. Enligt henne använde 

han ett annat språk mot henne än vad han gjorde mot personer i sin omgivning. Han har hela 

tiden sagt till personer i omgivningen att han vill göra saker och sagt ja till mycket, som sedan 

inte blivit av. Han sa ja för att slippa förklara varför han svarat nej för det kunde han inte. Hon 

försökte under tiden hennes man levde att sätta sig in i hans situation men menade samtidigt 

att det är svårt att sätta sig in i någons sjukdom, speciellt när det är psyket det handlar om. 

För om han hade sagt nej hade han behövt svara på men varför. Då måste han 

förklara, och det kunde han inte.(Silvia) 

Avundsjuka i relationen 

Som tidigare nämnt har Silvia varit ute mycket och rest utan sin man för att få komma bort 

och för att få upptäcka världen. Hon har hela tiden sett fram emot resorna men har haft svårt 

att berätta det för sin man då hon varit rädd att han ska bli avundsjuk på att hon får åka och 

inte han. Vid hemkomst från resorna har hon inte gjort någon stor sak av det hela och har inte 

satt sig ner och berättat, just på grund av att inte göra honom avundsjuk. De har tittat på bilder 

från vissa resor när han har velat se. 

 Jag har inte showsat upp det när jag kommit hem. (Silvia) 

Laila berättade att hennes man kunde bli svartsjuk när hon skulle ut på något utan honom. 

Hon brukar klä upp sig och ta på sig lite smink för att få vara lite extra fin. Vid dessa tillfällen 

har hennes man frågat om det kommer några män dit och tyckt det varit jobbigt att hon gjort 

sig fin och tagit på sig smink. 

 Måste du ha läppstift på dig nu då? (Laila) 

Sammanfattningsvis framkommer att det förekommer avundsjuka och rädsla för att hamna 

utanför, bli isolerad och ensam hos två av informanternas nära anhöriga. En av informanterna 

ville inte göra sin man avundsjuk när hon varit ute och rest och en informant märkte 

avundsjuka när hon skulle ut och träffa vänner. Det framkom att två av informanternas 

respektive inte ville erkänna sin sjukdom för andra, de ville inte känna sig utanför. Alla tre 

informanterna berättade om hur de anhöriga är instängda i hemmen och sällan träffar vänner 

och bekanta, umgänget har minskat radikalt sedan sjukdomarna slog till. 

5.3. Den anhörigas egna (o)hälsa 

Under detta tema presenteras tre underteman nämligen Minskat personligt utrymme, Ofrihet i 

vardagen och Utmattande ideal i omsorgen. 

Minskat personligt utrymme 

När en respektive blir sjuk minskar det personliga utrymmet radikalt och alla tre 

informanterna har påpekat att de har fått mindre tid för sina intressen och mindre tid för dem 

själva.  



23 

 

Silvias man har bott på en dagverksamhet några dagar ibland och detta var något som hon 

längtade till eftersom det var hennes egen tid att ta hand om sig själv. Hon har försökt att må 

så bra som möjligt i sitt förhållande till sin man då de ätit på regelbundna mattider och när 

hennes man mot slutet av livet hade nattvak kunde hon sova ut om nätterna. Trots minskat 

personligt utrymme försökte Silvia att motionera så mycket som möjligt eftersom det fick 

henne att rensa hjärnan.  

Laila berättade att hon tycker om att umgås med sina barnbarn och döttrar men att det inte har 

blivit lika mycket som hon önskar under hennes mans sjukdomstid. Hon anser att det är 

viktigt att umgås och komma ut för att orka kämpa och för att inte krympa. Genom att säga 

ifrån till sin man och säga att hon vill göra saker känner hon att hon mår lite bättre. Hon 

menar att hon inte alls kan styra över sitt liv och göra det hon själv vill men för att försöka 

underlätta lite har hon efter mycket motgång fått sin man att åka på dagverksamhet ibland och 

passar då på att göra saker hon tycker om. Hon är hela tiden inställd på att saker inte blir av 

utifall det händer något hemma. 

 Så länge det inte händer någonting hemma. (Laila) 

För att Laila skulle känna egen tid hemma kunde hon sätta sig i en fåtölj för att vila med en 

handduk över ansiktet. När det var riktigt jobbigt vissa perioder kunde hon gråta under 

handduken utan att hennes man märkte något. Trots sin nära relation till sina barn pratar hon 

sällan något om situationen hemma med dem, men hon menade att de såg hur det var med 

hans minne och hur han mådde när de kom och hälsade på. Hon tycker att de är väldigt 

stöttande och pushar på henne att tänka på sig själv. Hon visste att hennes liv skulle bli 

annorlunda när hennes man fick diagnosen Alzheimers och ställde sig frågan om hon skulle 

orka ta sig upp. Även om det är egoistiska tankar kan hon inte låta bli att tänka på tiden efter 

hennes man har gått bort. Då tänker hon ta hand om sig själv och lägga mer tid på sitt 

välmående. Innan hon började ta sig ut och göra saker gjorde hon aldrig något som hennes 

man inte ville eller inte tyckte om, allt för att han inte skulle bli arg eller ledsen. 

 För jag trodde inte man skulle kunna orka upp. (Laila) 

Filip insåg att han var tvungen att fortsätta leva trots att hans fru blev sjuk och nu är 

bortgången. Han fick råd om att hon borde flytta in på ett äldreboende för att han inte längre 

kunde ta hand om henne. Under tiden hon bodde hemma var hon ibland på dagverksamhet där 

hon blev omhändertagen och han kunde göra det han ville. Han tycker att under tiden hon 

levde och var sjuk kunde han inte gå ut och träffa människor på samma sätt som han ville, 

utan de var mycket hemma på grund av att hans fru inte kunde ta sig ut. Han tycker inte att det 

finns något värdefullt i att ha vårdat någon anhörig. 

Jag har ju bara insett att jag liksom måste ju fortsätta leva vidare i alla fall. 

(Filip) 
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Ofrihet i vardagen 

Att informanterna känner ofrihet är sammankopplat till att de har minskad egen tid.  Silvia 

berättade att hon kände sig låst hemma eftersom de aldrig träffade människor. Att känna 

ofrihet och att inte kunna göra något var jobbigt. 

Laila känner inte bara att det är en ofrihet att inte kunna hälsa på personer utan även en ofrihet 

att det inte är någon som kommer och hälsar på dem. Hon tycker sig själv inte vara fri och 

känner sig fången i relationen trots att hon bestämt sig för att åka bort. Hon får alltid vara 

extra tydlig för att hennes man ska förstå vart hon ska och han vill gärna följa med henne. Det 

är belastande att ta sig hemifrån, han står ofta i fönstret och vinkar efter henne och hon vänder 

sig om och vinkar tillbaka, han är som ett litet barn. Hon känner sig ständigt påpassad och 

jagad och gör väldigt mycket praktiskt arbete i hemmet som gör henne ofri. 

Belastande, det är väl liksom, vad ska jag säga, att man inte kan känna sig 

riktigt fri. (Laila) 

Laila pratade om hälsa och ohälsa som något man själv skapade. Hon menade att man kan 

skapa sig ohälsa genom att gräva ner sig i saker som är jobbiga och inte försöka hitta en 

lösning. Hälsa är något man kan skapa genom att ta sig ut och motionera, göra det man tycker 

är roligt. 

Filip och hans fru var tidigare på semester årligen och de reste mycket utomlands. När hans 

fru blev dement har de inte kunnat göra dessa saker och han har inte kunnat göra det själv 

eftersom hon inte klarat sig själv. Hon kunde heller inte följa med eftersom Filip inte hade 

kunskap att sköta henne själv. 

 … hon kunde inte sköta sig själv 

Utmattande ideal i omsorgen 

Något jag fann i Silvias intervju var att hon hade mycket press utifrån när det gällde hur hon 

borde vara som anhörigvårdare. Silvia berättade att hon kämpade väldigt hårt med sin man 

men att nära vänner och släktingar inte såg det, de tyckte att hon kunde göra mer. Hon fick 

många gånger höra att det var henne det var fel på och inte hennes man, att det var hon som 

gjorde honom deprimerad. Hon försökte att dela med sig till nära och bekanta hur det låg till 

och att det var jobbigt. Vissa förstod att det kanske inte berodde på henne att de aldrig kom på 

tillställningar och bjudningar, trots att det var hon som framförde budskapet. Hon kände ett 

ansvar gentemot barnen och dem utomstående, att försöka så gott hon kunde eftersom det var 

många som trodde att det var hon som inte var påstridig nog när det gällde för hennes man att 

ta ett beslut. 

 Att försöka göra så gott man kunde. 

Silvia berättade att hennes goda vänner och bekanta var svåra att prata med för att de inte 

förstod alls vad hon pratade om, de tyckte snarare var han pigg och glad och de förstod inte 

vad det var hon tyckte var jobbigt.  
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 Att prata med goda vänner, de förstår inte alls. Konstigt nog. 

I början av Silvias mans sjukdom hade hon svårt att ta sig ut då hon var rädd att andra som var 

ute skulle se henne ensam och tänka illa om henne för att hon var ute och inte hennes man. 

Silvia menar att vårda en nära anhörig nästan mer går ut på att försöka hålla sig själv uppe 

snarare än den nära anhöriga. 

 Egentligen så går det nästan mer ut på det, att vi ska hålla oss uppe. 

Sammanfattningsvis framkommer att alla tre informanterna tycker att rollen som 

anhörigvårdare är påfrestande och ibland svår att handskas med. En informant ansåg att 

personer i hennes närhet tyckte hon kunde göra mer för sin man. De kände alla ofrihet och 

låsta i hemmet med sin anhöriga. De kände att de inte fick tid till sina egna intressen och göra 

det som fick dem att må bra. De var alla överrens om att de behövde komma ut och göra 

något och träffa människor för att orka stå på sidan om. De stunder de fick ensamma tog de 

vara på. 

5.4. Anhörigcenters gemenskap och funktion 

Det mest tydliga med resultatet i den här studien är vikten av anhörigcentret. Alla tre 

informanterna har talat gott om dem och berättat att de har fått en otrolig hjälp därifrån. 

När både Silvias och Lailas män insjuknade fick de reda på att anhörigcentret fanns och att 

det ordnades cirklar där. De båda valde att gå med i grupper där kvinnor med liknande 

anhörigsituation gick och de båda värdesätter att de i gruppen vet vad det handlar om. Silvia 

kände samhörighet med gruppen och att de kunde vara ärliga där gentemot vad hon kunnat 

vara mot sina nära vänner och släktingar, här kom alla känslor och tankar ut. I början tyckte 

hon dock att det var svårt att öppna sig eftersom det gällde att våga utelämna sig. Silvia är 

fortfarande med i cirkeln och trivs bra där eftersom det får henne att känna sig stark. Hon har 

många gånger när hon tyckt det varit jobbigt kunnat gå upp till centret och prata med någon 

som jobbat där för att få styrka till att orka gå hem. Även Laila uppskattar att kunna gå upp till 

centrat när något varit jobbigt och känt en lättnad och glädje när hon gått därifrån. Att komma 

till centrat och träffa dem i gruppen gör henne glad eftersom de har setts under många år och 

kommit varandra nära. 

 Jag mår ju bättre, rent psykiskt. (Laila) 

Silvia berättade att hon tycker om sättet de behandlar personer på centret, hon tycker att de 

möts av en öppen famn.  

 Men som man är på det här stället alltså med en öppen famn, det är så otroligt. 

Både Silvia och Laila berättade att de många gånger skrattar och har det trevligt, att det inte 

bara är prat om jobbiga saker. Silvia har kunnat ringa hit och bett någon komma hem till dem 

för att få avlastning. Silvia och hennes man hade också hemtjänst till hjälp eftersom det blev 

för mycket jobb för Silvia själv. Anhörigcentret har fått henne att ta tag i saker, att ge henne 

krafter att genomföra dem. Hon fick tidigt höra från läkare att hon var tvungen att ta hand om 
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sig själv för att orka stå på sidan. Både läkarna och anhörigcentret har pushat på henne att hon 

måste gå ut och träffa människor och ha lite roligt själv. 

 … jag tror att det är det som har gjort att jag har orkat hela tiden. (Silvia) 

Silvia berättade vidare att hon värdesätter andra anhörigvårdare och fortsätter med att de i 

gruppen nyligen sagt att de blivit mycket piggare och gladare, de kan skratta på ett helt annat 

sätt. Hon berättade även om ett par hon kände där mannen vårdade sin fru. Han hade inte 

kontakt med anhörigcentret och han dog på grund av att han inte orkade med vårdandet. Hon 

menar här att centret verkligen är en viktig del för att man som vårdare ska orka med sitt egna 

liv. Även Laila tar upp att det är viktigt att komma i kontakt med centret, att hon vet många 

som sitter hemma och ensamma i sin situation utan en möjlighet till att lätta på känslorna. 

Laila tycker anhörigcentrat är så pass viktigt att hon flyttade till staden det ligger i för att 

kunna utnyttja deras stöd till fullo. Silvia trycker väldigt mycket på att anhörigcentret behövs 

då hon inte vetat hur hon hade mått i dagsläget om hon inte haft kontakt med dem. Silvia 

värdesätter också gemenskapen i gruppen och att de är anonyma för varandra, de umgås inte 

utanför gruppen. 

 Jag vet inte om man överhuvudtaget har gått upprätt idag. 

Laila tycker att hon har lärt sig mycket av att gå i grupperna då de tar upp viktig information 

om till exempel hur man ska göra när den anhörige blir sämre, hur man ska ta hand om sin 

ekonomi och vart man kan vända sig. Hon värdesätter kunskapen hon får därifrån och hon 

värdesätter även människorna hon har träffat under tiden och att det har utvecklats till 

vänskap.  

Filip och hans fru använde sig av Anhörigstöds villa där den sjuke och den anhörige kan åka 

och vila upp sig några dagar och han är väldigt nöjd med hjälpen och stödet han har fått 

därifrån. Under tiden de bodde där kunde vårdarna ta hand om hans fru medan han själv fick 

tid att vila upp sig och göra det han tyckte om. Han går även i en anhöriggrupp som han gått i 

sedan hans fru blev sjuk, trots hennes bortgång går han kvar. Han är väldigt skyddande 

gällande gruppen och vill inte tala om vad de pratar om. Han tycker att en trevlig samvaro är 

viktig och att det är den främsta orsaken till att han går i gruppen. Han tycker det är viktigt att 

ha en personlig kontakt med människor och att kemin stämmer, sedan vad de pratar om är 

mindre viktigt. Han anser att anhörigcentret är viktigt för många som kan komma dit och 

prata av sig. 

 Det är Sveriges bästa pensionat. (Filip) 

Sammanfattningsvis framkommer att anhörigcentret behövs för personer som vårdar nära 

anhöriga. Det har framkommit i resultatet att alla tre informanterna uppskattar hjälpen de får 

därifrån och vet inte hur de skulle klarat livet utan deras stöd. De kommer alla för att träffa 

människor och få dela kunskaper, erfarenheter och må bra. Det har inte alltid handlat om att 

prata om situationen de har hemma utan ibland kommer de bara dit för en kaffe eller för att 
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prata med vänner om allt möjligt. Besöken på anhörigcentret har resulterat i en bättre psykisk 

hälsa för informanterna och de känner sig i dagens läge starkare och piggare. 

5.5. Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis framkommer i resultatet att vara anhörigvårdare är något betungande och 

kräver ventilering. Det har uppstått kommunikationsbrist på grund av att den sjuke har 

förändrats och sett annorlunda på saker och ting jämfört med vårdaren. Detta har bidragit till 

att informanterna känt att det varit viktigt att komma hemifrån och göra något för dem själva. 

Ett beroende och ansvar till den sjuke har de alla känt och försökt att göra det de kunde för 

den anhöriga för att de skulle vara glada och må bra. Resultatet visar också att informanterna 

upplever att deras anhöriga känner rädsla för att hamna utanför, bli isolerad och ensam och att 

de ibland kan känna avundsjuka. Det har varit svårt för informanternas anhöriga att erkänna 

att de varit sjuka och det har resulterat i att de ofta sitter hemma och inte träffar vänner och 

bekanta. Det som också kom fram i resultatet var att rollen som anhörigvårdare varit 

påfrestande och svår att handskas med. De upplevde att det var en utsatt roll med många 

dömande ögon utifrån. De upplevde en begränsad egen tid och hade svårt att ta sig ut att träffa 

vänner och utföra sina intressen. Att anhörigcentret behövs var något de alla var överrens om, 

de uppskattar hjälpen och stödet de får därifrån och känner att de mår bättre efter att de varit 

där. Alla tre informanterna känner sig i dagens läge starkare och piggare än innan de besökte 

centret. 
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6. Analys av det empiriska materialet 

WHO’s (2011) definition av hälsa är svåruppnåeligt för informanterna eftersom det innebär 

att de ska må bra psykiskt, känna att de har ett socialt liv och må bra inombords.  Klockars 

och Österman (1995) menar dock att om en person har potential till att utföra vissa handlingar 

och mål har personen hälsa. I resultatet framkom att alla informanter uppfattat att de haft ett 

minskat socialt liv men för två av informanterna, vars anhöriga har gått bort, finns mer tid till 

ett socialt liv efter bortgången. Det har också framkommit att informanterna mått dåligt som 

anhörigvårdare och upplevt att tiden för sig själva minskat. Brehaut et al. (2009) visar i sin 

forskning att en person som vårdar en anhörig har sämre upplevd hälsa än dem som inte gör 

det och Carlander et al. (2011) menar att självbilden hos den vårdande lätt tappas om inte 

känslorna och tankarna få ventileras. Alla tre informanterna försökte göra det som fick dem 

att må bra genom att de hade satt upp mål om att komma ut och träffa människor, ut och resa 

och utföra sina intressen. 

En informant nämnde att hennes psykiska hälsa har förbättrats sedan hon deltagit i 

anhöriggruppen och en annan informant berättade att hon inte visste om hon skulle stå upprätt 

om hon inte hade fått hjälp av anhörigcentret. Troligt är att de fått en sämre psykisk hälsa om 

de inte deltagit i grupperna och att det i sin tur kan ha lett till depression (Cucciare et al., 

2010). En informant berättade att hon kände ett par där mannen var vårdare åt sin fru och att 

han inte deltog i någon anhöriggrupp eller fick ventilera sina känslor och tankar. Hon 

berättade vidare att han tyckte att det var en väldigt jobbig situation och att han inte orkade 

längre och gick bort på grund av att han inte orkade längre. Informanten trodde att det 

berodde på att han inte hade fått ventilera sig och träffat likasinnade. Naess (1999) menar att 

vi känner liknande känslor som andra och mannen har troligtvis blivit påverkad av sin frus 

negativa känslor. När han då inte fick ventilera dem orkade han inte handskas med dem 

längre. Det kan finnas många anledningar till att han inte gick till anhörigcentret men en 

anledning som framkommit i forskning (Sargent et al., 2007; Lo, 2009) är att många 

anhörigvårdare upplever att det inte finns tillräckligt med hjälp utifrån. Han kanske inte visste 

om att det fanns och det är svårt för kommunen att söka upp anhörigvårdare för att erbjuda 

hjälp. Behovet av någon slags hjälpinsats utifrån förstärks ytterligare av forskning som visat 

att vårdares hälsa förbättrats när stöd utifrån getts (Elliot et al., 2010). Resultatet har visat att 

informanterna värdesätter gemenskapen i gruppen och tycker sig ha fått vänskap och personer 

att lita på. Det har även framkommit att de kunnat skratta och känt glädje trots mycket 

negativa känslor. Naess (1999) diskuterar att gemenskap skapas genom att vänskap uppstår 

och ska någon större förändring åstadkommas krävs humor och glädje. Informanterna har 

kanske klarat av att fortsätta kämpa för att grupperna förmedlar gemenskap, vänskap och 

glädje. 

Forskning visar att många anhörigvårdare har dåliga kunskaper gällande hälsa och att de 

skulle behöva utbildning i detta för att bättre kunna ta hand om de sjuka (Melville et al., 

2009). Två av informanterna uppgav att de hade goda hälsovanor innan de började hos 

anhörigcentret och att det har hjälp dem att orka med livet, det som har saknats är istället tiden 

att utföra aktiviteter. Det framkom mestadels att de tänkte på sin egen hälsa och hur de själva 
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mådde men vissa saker gjorde de ändå för att deras anhöriga skulle må bra. Det kunde vara att 

laga mat som de gillade och att äta på regelbundna tider. Skulle informanterna få mer kunskap 

om hur de skulle kunna tänka ur ett hälsoperspektiv mot den sjuka kanske mer tid hade lagts 

på det och det hade framkommit mer tydligt i resultatet. Det som har hindrat informanterna att 

fullt ut koncentrera sig på sin egen hälsa är empatin för de sjuka. Genom att sätta sig in i den 

sjukes situation har informanterna gjort sitt bästa för att lindra de jobbiga känslorna. Holm 

(1995) menar att det viktigt att skilja på sina egna känslor och den sjukes för att inte vårdaren 

inte ska känna den sjukes, ofta negativare, känslor. Hon menar att en känsla kan smitta av sig 

och att det är viktigt att vara positiv som anhörigvårdare i och med att den sjuke projicerar 

sina känslor och beroende på hur vårdaren tar emot och projicerar tillbaka dem förbättras eller 

försämras känslan ytterligare.  

Anhöriggrupperna har fungerat som en läroplats för de anhöriga, de har fått lyssna på andra 

personer i liknande situationer och fått nyttig information från de anställda på centret. De har 

tolkat det som sagts i grupperna och sedan använt det på sin egen situation för att lättare 

kunna handskas med den. Enligt Säljö (2000) lär vi när vi deltar i kulturella aktiviteter och 

samspelar med andra människor. Samtalet är en viktig roll för lärandet eftersom det är genom 

talet vi för vidare kunskap och erfarenheter. Det har visat sig i resultatet att det har varit av 

stor nytta att höra andra personer berätta om sina situationer och på så sätt lära sig om sin 

egen. I vissa delar av världen ses kunskap som något som kommer utifrån och är något vi kan 

lagra för att sedan plocka fram det när det behövs (Säljö, 2000). Att ha medverkat i grupperna 

och hört vad de andra sagt tror jag är nyttigt då det kanske inte alltid känns relevant det som 

sägs men att det går att plocka fram vid senare tillfälle. Har till exempel en persons anhörig 

varit sjuk länge kan dennes kunskap vid senare tillfälle bidra till en person vars anhörig varit 

sjuk under kortare tid. 

Det som sägs i anhöriggrupperna och på anhörigcentret kan verka förståeligt när deltagarna 

hör det men de kanske inte vet hur det ska genomföra det som sagts. Säljö (2000) menar att 

med hjälp och stöd utifrån, detta fall anhörigcentret, kan vi så småningom lära oss hur vi ska 

utnyttja informationen som delgivits. Eftersom informanterna gått under en längre tid i 

grupperna ökar chanserna att de ska våga ta nästa steg och utföra något själv. Jag tror det är 

viktigt att gå flera gånger i grupperna eftersom det har visat sig i resultatet att det blir en 

gemenskap och en vänskap och för att jag tror att det är mycket information och många 

intryck första gångerna. Detta kan göra att personerna kanske inte alltid minns det som sagts. 

Enligt Marton et al. (2005) minns vi olika beroende på vad vi har för tidigare erfarenheter och 

förkunskaper.  
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7. Diskussion 

I detta avsnitt förs en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Ett övergripande resultat satt 

i ett hälso-/samhällsperspektiv diskuteras och förslag på vidare studier tas upp. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur anhöriga resonerar kring att deras (o)hälsa har 

förbättrats eller inte vid medverkan i en kommuns anhöriggrupper. 

7.1. Metoddiskussion 

Efter att ha genomfört denna studie anser jag att valet av metod, kvalitativa intervjuer, 

passade det jag ämnade undersöka. Det har varit mycket text att arbeta med men anser ändå 

att jag fått ett intressant perspektiv och haft lättare att ställa följfrågor när jag använt mig av 

intervju. Fördelen med intervju är att följdfrågor kan ställas om något är oklart och att jag som 

intervjuare kan styra samtalet inom de ramar undersökningen syftar att undersöka (Kvale 

1997; Widerberg, 2002). Hade undersökningen istället haft en kvantitativ ansats hade enkäter 

med största sannolikhet använts och syftet hade då inte varit detsamma som nu, 

undersökningen hade istället syftat till att undersöka hur många som ansåg att deras (o)hälsa 

förändrats eller hur många som använt sig av centrets anhöriggrupper. 

Urvalet i denna undersökning såg jag som det rätta. Det hade varit svårt att jämföra någon 

förändring i (o)hälsan hos en vårdare som inte medverkat i någon grupp. Det hade i detta fall 

undersökts om (o)hälsan förändrats något sedan den anhöriga blev sjuk jämfört med hur det 

var innan. Något bra med urvalet var att två av informanterna hade mycket att delge och hade 

varit med om mycket som anhörigvårdare. Något jag ansåg som sämre var att en av 

informanterna ansåg att insjuknandet av den anhöriga hörde till livets gång och ansåg sig inte 

vara anhörigvårdare i samma bemärkelse som de andra två. Då urvalet till denna 

undersökning togs fram av någon som arbetar på anhörigcentret kan deras värderingar om vad 

en ”bra” person att intervjua bli en del av valet, men på grund av sekretesskäl fick jag inte 

tillgång till uppgifter om personer som medverkat i deras anhöriggrupper utan ett 

godkännande från personerna i fråga. Resultatet hade kunnat te sig annorlunda med andra 

personer men att det skulle bli några större förändringar i svaren är tveksamt då de som går i 

grupperna redan tagit första steget att prata om sin roll som anhörigvårdare. 

Något jag märkte när jag genomförde intervjuerna och bearbetade materialet efteråt var att jag 

bör träna på att genomföra intervjuer. Jag hade vid många tillfällen kunnat avbryta 

informanterna och bett dem berätta vidare på något annat eller ställt en ny fråga. Det var vid 

några tillfällen svaren kom för långt ifrån undersökningens syfte men det var under 

intervjutillfällena inte något jag märkte av allt för mycket. Det kan ha berott på att jag är ovan 

att göra intervjuer och därför ovan att veta när det är läge att styra i vad som sägs. Vid mer 

vana hade jag förmodligen valt att föra anteckningar under intervjuns gång eftersom jag då 

kunnat poängtera viktiga saker och även kunnat gå tillbaka till de områdena om det var något 

jag tyckte var oklart. Ahrne och Svensson (2011) trycker på att anteckningar bör föras under 

intervjun, även om de spelas in eftersom till exempel miljö och gester inte kommer med på 

inspelningen. Jag anser dock att jag inte skulle ha någon nytta av denna information och 
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skulle inte välja att föra anteckningar av den anledningen utan snarare av den ovan nämna 

anledningen, att få ned det väsentliga i det som sades och möjligheten att kunna gå tillbaka för 

att få något förklarat för mig. 

De frågor jag använde mig av i intervjuerna (se bilaga 3) tyckte jag de uppfattade som 

lättförståeliga. Var det någon fråga de inte förstod omformulerade jag den tills de förstod och 

ett svar kunde ges. Jag har i efterhand tänkt att resultatet kanske hade blivit annorlunda om de 

hade fått frågorna skickade till sig innan intervjutillfället. På så sätt hade de kunnat förbereda 

sig och tänkt igenom vad frågorna betydde för dem och svaren hade kanske blivit annorlunda. 

På vilket sätt de kanske hade blivit annorlunda är svårt att veta men en av informanterna tror 

jag skulle svarat mer än han gjorde då det kändes som att han inte gav någon betänketid åt 

frågorna. Något som också är att beakta är att om frågorna hade skickats i förväg hade svaren 

kanske blivit strikta och inte spontana, de hade haft tid att tänka ut svar som de trodde att jag 

skulle vilja höra, inte hur de egentligen tyckte och kände. 

Vid bearbetningen av det inspelade materialet lades för mycket tid ner på att få ner ordagrant 

vad de sagt. Att transkribera är också något som jag inte har stora erfarenheter av och jag 

anser att jag är i behov av att träna på hur transkribering bör gå till på lättast sätt. 

Vid en av intervjuerna befann vi oss hemma hos informanten, en annan person satt närvarande 

vid bordet men medverkade dock inte i intervjun. Jag uppfattade att informanten inte delade 

med sig av allt han ville och samtalet kan ha påverkats av att den andra personen satt där. 

Ahrne och Svensson (2011) påpekar att om intervjun ska göras i hemmiljö bör samtaket vara 

ostört och utan andra familjemedlemmar. Kvale (1997;2003) menar att det är viktigt att 

intervjun är ett avslappnat samtal för att minska osäkerheten hos informanterna. De ska känna 

sig trygga och villiga att berätta om sina upplevelser och känslor. Hade det bara varit jag och 

informanten hade han kanske öppnat sig och berättat mer, mot mig är han relativt anonym 

men det är han inte mot henne, han kanske inte ville att hon skulle veta allt. 

7.2. Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras hur frågeställningarna besvarats. Frågeställningarna är; 

 På vilket sätt uppfattar de anhöriga att deras (o)hälsa förbättrats efter att ha medverkat 

i anhöriggrupperna? 

 Vad anser de anhöriga att de mer har lärt sig om att vara vårdare till en nära 

familjemedlem genom att ha medverkat i anhöriggrupperna? 

De två frågeställningarna har hela tiden funnits med i bakhuvudet, dels under intervjuerna och 

dels när allt material sammanställts och skrivits ner. Resultatet visar att två av informanterna 

ansåg sig ha relativt god hälsa redan innan de började i anhöriggrupperna. De berättade att de 

motionerar, lagar mycket mat och försöker äta på regelbundna tider. De båda ansåg sig vara 

hälsomedvetna och hade av den anledningen också lättare att förstå vikten av att upprätthålla 

sina motionsvanor och ta hand om sig själv när det togs upp i anhöriggrupperna. Alla tre 

informanter har efter medverkande i anhöriggrupperna fått bättre insikt om sin hälsa, främst 
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om sin psykiska hälsa. Genom anhörigcentret har de fått förståelse om att det är viktigt med 

egentid, att ha roligt och prata med andra personer i liknande situationer. De inser alla att det 

är viktigt att ventilera sina känslor för att må bättre. De anser själva att de har blivit piggare, 

fått många nya vänner och en ny gemenskap, de håller igång det sociala samspelet. Vad jag 

kan se av vad som framkommit i resultatet är det väldigt viktigt med stödet de får. Hade de 

inte gått till anhörigcentret hade de förmodligen inte orkat leva lika gott som de idag 

egentligen gör. Jag tror att tiden och orken att ta hand om sig själva inte skulle finnas där, för 

de hade inte vetat att en sådan hjälpande hand funnits. Det hade kanske slutat med att de 

själva inte klarade av det och må väldigt psykiskt dåligt, kanske själva bli i behov av vård. 

Rollen som anhörigvårdare har i sig givit informanterna mycket lärdom men de har också lärt 

sig mycket av att gå till anhörigcentret och medverkat i grupperna. Resultatet visar att de lär 

av att träffa andra anhörigvårdare som varit med om liknande situationer. De har kunnat dela 

med sig och fått kunskap om hur det kan bli senare i sjukdomen, vad de har att vänta. Detta 

var något en av informanterna värdesatte högt eftersom hon menade att det var en del av 

sorgearbetet. Att medverka i arrangerade grupper och prata om känslor och livet tror jag har 

en annan positiv effekt på psyket, mer än att de får ventilera, de får även vetskap om att de 

inte är ensamma och att hjälp finns att få. De ska inte vara rädda att fråga om hjälp och inte 

rädda att ta emot hjälp, att vårda någon helt själv är påfrestande för psyket och jag tror det 

medför styrka att erkänna att man inte klarar allt själv. Med styrka menar jag psykisk styrka 

som istället för att bryta ner någon istället kan bygga upp någon och få personen att må bra. 

Om jag valt att basera denna undersökning på enkäter hade resultatet visat sig annorlunda. 

Resultatet hade blivit mer generaliserbart, jämförbart och mer som en utvärdering åt 

anhörigcentret. Undersökningen hade fått fram hur vanligt ett fenomen är och hur många som 

tycker något om fenomenet (Widerberg, 2002). Resultatet tror jag hade blivit mer 

lättöverskådligt och det hade varit lätt att gå till en tabell eller ett diagram för att läsa av vad 

som framkommit, den sammanfattande texten hade inte varit nödvändig att läsa för att få ett 

snabbt svar på vad resultatet visade. 

Om urvalsgruppen varit yngre tror jag undersökningen hade fått ett annat resultat. 

Anledningen till att jag tror det är mina egna tankar om äldre och yngre, jag får för mig att det 

är många äldre som tar sig till anhörigcentret för att prata medan dagens unga använder sig av 

andra forum, så som internet och telefon. Jag tror också att de samtalar mer om sina känslor 

och tankar kring en jobbig sak med sina vänner och att de i många fall nöjer sig med det. Jag 

tror inte att de skulle ha samma behov av att ventilera sig som äldre, som kanske känner att de 

behöver prata med någon i samma situation för att komma vidare i bearbetningen av känslor. 

7.3. Övergripande resultat satt i ett hälso-/samhällsperspektiv 

Anhörigcentret är en del av samhället och gör en oerhörd insats med sina anställda och 

volontärer. Att som anhörig och i många fall vårdare till en person som är sjuk, kunna besöka 

centret och träffa personer i liknande situationer och personal som de kan prata med om i stort 

sett allting, är en väldigt viktig del i stödjandet av vår befolkning. Jag anser att samhället har 

en skyldighet att ta hand om oss när vi blir sjuka och hamnar i oväntade situationer. Det 
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behöver oftast inte vara mycket men att ha någon utomstående att prata med och som inte 

lägger samma värderingar som nära vänner och släktingar gör betyder väldigt mycket. 

Alla informanter var äldre och för en av dem var det naturligt att hans fru blev sjuk, det hörde 

till åldern. Äldres hälsa är enligt mig värd att ta vara på eftersom de har varit med och byggt 

upp det samhälle vi har idag och de förtjänar att må bra även på äldre dagar. En av 

informanterna berättade att hennes man trodde att han skulle in på hem när hon försökte få 

honom att besöka en dagverksamhet och jag tror att det ligger mycket rädsla bakom de sjukas 

agerande. En rädsla som grundar sig i att ingen vill stå utanför samhället, ingen vill visa sig 

svag. Hamnar man på hem innebär det att man någonstans accepterat att hjälp är nödvändig 

och att klara sig själv i sitt hem inte längre är möjligt. Jag tror väldigt många är rädda för detta 

när de blir äldre eller när de får en sjukdom. 

Det framkom i resultatet att en informants anhörig var annorlunda mot henne gentemot andra 

personer. Han var trevlig utåt och lät positiv till mycket men väl hemma eller när han var 

ensam med sin fru var han otrevlig, lättretlig och var istället negativ till mycket. Som tidigare 

diskuterat tror jag att det har med rädsla att göra, en rädsla att visa sig svag inför andra. Min 

tro är att man inte vill riskera att hamna utanför och bli isolerad på grund av ens sjukdom. Det 

är dels jobbigt för den sjuke mannen, i detta fall psykiskt sjuk, att agera välmående utåt 

samtidigt som det är jobbigt för den vårdande att få vara den som tar emot det negativa om att 

han mår dåligt, att den vårdande skulle vara orsaken till sjukdomen. Det är då otroligt viktigt 

att samhället visar en förståelse för båda parter, både när det gäller nära vänner och släkt men 

också vården och övriga samhället. 

När jag blir gammal eller sjuk hoppas jag att det finns hjälp att få, dels för mig och dels för 

mina närmsta anhöriga. Det är viktigt att hjälp finns att tillgå för att ett fortsatt liv ska bli 

drägligt. 

7.4. Förslag på vidare studier 

Något jag uppmärksammade när intervjuerna genomfördes var att de två kvinnorna inte hade 

några problem att prata mycket och länge om saker medan mannen var tillbakadragen och inte 

ville dela med sig av vad som sades i gruppen. Det som skulle vara intressant att undersöka är 

om det är någon skillnad mellan hur män öppnar sig och berättar om deras känslor i dessa 

anhöriggrupper och hur kvinnor gör det. Något annat som vore intressant att undersöka är om 

det är någon skillnad på hur anhörigvårdare mår om de går hos en kommuns anhörigcenter 

eller om de går hos någon privat. Intressant vore också att se om det är någon skillnad på hur 

de mår om de pratar i grupp med personer som varit med om liknande situationer gentemot 

om de skulle prata ensam med till exempel en psykolog.
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Bilaga 1. Missivbrev 

GÄVLE 2011-04-21 

 

Informationsbrev till anhöriga som deltagit i kommunens anhöriggrupp och 

avser att delta i studien 

Mitt intresse för en undersökning riktar jag till Dig för att ta del av erfarenheten att vårda 

anhöriga samt deltagit i anhöriggrupp.  

Detta brev skickas ut till ett antal personer för att se om det finns något intresse att medverka i 

undersökningen och att ställa upp på en intervju som förväntas ta ungefär 1,5 timme. 

Intervjuerna kommer att hållas under veckorna 18 och 19. Datum, tid och plats för intervjun 

sker efter överenskommelse. Din medverkan är värdefull för min studie och jag är tacksam 

över Din medverkan. Syftet med min undersökning är att ta reda på om anhöriga som 

medverkat i en anhöriggrupp uppfattar att sin (o)hälsa förändrats efter medverkan i 

anhöriggrupper. 

Medverkan i undersökningen är frivillig och Din medverkan kan avbrytas när som helst utan 

följdverkningar. Din sekretess kommer att bevaras i undersökningen och ditt namn kommer 

inte att finnas med i studien. Intervjumaterialet kommer endast att användas i denna studie. 

Uppsatsen kommer att publiceras på Högskolan i Gävles hemsida i Diva. 

Mitt namn är Anna Larsson Löthman och jag studerar till Hälsopedagog vid Högskolan i 

Gävle. Under våren ska jag skriva en C-uppsats på uppdrag av Anhörigstöd i Gävle Kommun. 

Vid frågor och funderingar är Du välkommen att höra av Dig till mig. 

Jag behöver svar på detta brev senast fredag den 29 april 2011. 

Svar kan ges till mig genom att ringa, skicka e-post eller svara på det bifogade svarsbrevet. 

Med Vänliga Hälsningar 

Anna Larsson Löthman, Högskolan i Gävle 

Tel: xxx-xx xx xxx 

E-post: hhp08aln@student.hig.se 

 

Handledare, Högskolan i Gävle: 

Lisbeth Claeson  

E-post: xxx@hig.se  

mailto:hhp08aln@student.hig.se
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Bilaga 2. Svarsbrev 

GÄVLE april 2011 

 

Svarsbrev på informationsbrevet till anhöriga som deltagit i kommunens 

anhöriggrupp och avser att delta i studien. 

Genom att svara på detta brev finns intresset hos Dig att delta i studien och godkänner att jag 

kontaktar Dig för överrenskommelse om datum, tid och plats.  

Namn:       

Telefonnummer:      

Övrigt:      
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Bakgrund 

 Kan du berätta kort om dig själv och din situation som anhörigvårdare? 

 Hur upplever du att vara anhörig till en som drabbats av sjukdom? 

 Hur länge har du vårdat? 

 Hur kom du i kontakt med Anhörigcenter? 

 

Den nära anhöriga 

 Hur ser du på din anhörigas närmaste framtid? 

 Beskriv något betydelsefullt som du lärt dig att förhålla dig till som 

anhörigvårdare? 

 Om du tar upp med den sjuka om något som är svårt att prata om hur gör du då?  

 Beskriv något konkret tillfälle/händelse när du uppfattat när du haft bristande 

kunskaper som vårdare. 

 På vilket sätt uppfattare du ansvar och beroende till din anhörig som du vårdar? 

 På vilket sätt stödjer du din anhörigas meningsskapande i vardagen? 

 Hur brukar ni prata om din anhörigas utsatthet med sjukdomen?  

 Om den sjuke tar upp något som är känsligt hur gör du då? 

 Vad har du för behov av stöd utifrån som anhörigvårdare?  

 

 

Anhörigvårdaren 

 Vad värdesätter du speciellt att vara anhörigvårdare? 

 Vad är det djupt meningsfulla för dig i livet? 

 Vad uppfattar du som något du lärt dig som känns extra meningsfullt? 

 Vad kan var belastande för dig som anhörigvårdare? 

 

 

Hälsa  

 Kan du berätta vad hälsa respektive ohälsa är för dig i ditt liv?  

 Hur uppfattar du att din (o)hälsa var innan du började i gruppen? 

 Har dina livsvillkor förändras genom din nära anhörigas sjukdom? På vilket 

sätt? 

 Vad är det som kännetecknar ditt meningsfulla förhållningssätt till din hälsa? 

 

Grupperna 

 Hur uppfattar du att informationen om olika hälsoperspektiv var i gruppen? 

 Hur uppfattar du att din (o)hälsa är efter deltagandet i gruppen? Tycker du att 

det har blivit någon förändring? Om ja, på vilket sätt? Om nej, vad tror du det 

beror på?  

 Ger samtalen i gruppen någon speciell kunskap som du inte hade innan? 
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 Var det något du saknade, som inte togs upp? 

 Vad värdesätter du högst i gruppen? 

 Hur längesen var det du deltog i deras fortsatta anhöriggrupp? 

 På vilket sätt upplever du att gruppens samtal påverkat ditt förhållningssätt till 

din sjuka anhöriga? 

 Om gruppen inte lyssnar på dig vad du vill ta upp, hur bemöter du det?  

 På vilket sätt brukar ni prata om medmänsklighet till de som är sjuka i gruppen? 

 Vad fick dig att välja att fortsätta gå i den fortsatta anhöriggruppen? 

 

Anhörigcentra 

 Hur tror du att din livssituation skulle se ut idag, med fokus på hälsan, om du 

inte fått hjälp från Anhörigcenter?  

 Anser du att Anhörigcenter behövs och tycker du att du har fått den hjälp du 

anser behöva därifrån? 

 

 

Uppföljningsfrågor 

Kan du berätta mer om det/utveckla det? 

Hur tänkte du då? 

Vad menar du när du säger…? 
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