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FÖRORD 
 

Vi som är författare till denna studie vill tacka alla anhöriga som har medverkat i studien.  

Ett stort tack till enhetschefen på äldreboendet som lät oss genomföra studien i ett trevligt 

rum. 

Vi vill även tacka våra familjer som har stått ut när vi har suttit och skrivit på helger och 

nätter samt till vår handledare som har stöttat oss.   

 

Ann Andersson 

Pia Medborg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 

I Sverige är det många anhöriga som ansvarar för omsorgen av sina nära äldre. När detta inte 

fungerar längre kan personen i fråga få en plats på ett särskilt boende. En plats på det 

särskilda boendet ger den anhöriga avlastning dygnet runt. Som anhörig kan det emellertid 

kännas svårt att inte längre ha den anhörige nära och studier visar att anhöriga upplever 

problem i mötet med personal på särskilda boenden. 

 

 I den här studien undersöks ett särskilt boende som satsat på att bland annat få anhöriga att 

känna sig delaktiga i omsorgen om den äldre genom dels något som kallas kontaktmannaskap, 

dels genom individuell vårdplan för den äldre. De har kallat projektet för ”Det goda boendet.” 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur projektet har lyckats vad gäller de 

anhörigas situation. Våra frågor har rört de anhörigas situation före, och efter att den 

närstående flyttade till det särskilda boendet, hur de anhöriga upplevde kontaktmannaskap och 

om de hade delaktighet i den individuella vårdplanen. Vi ville också undersöka om de 

anhöriga upplevde sig vara i behov av stöd och i så fall vilket stöd som efterfrågades.  

Resultaten bygger på intervjuer med sex anhöriga och den teoretiska anknytningen är 

kommunikationsteori och rollteorin 

 

Resultatet visade att anhöriga saknade ett stöd när vårdtagaren bodde hemma och att stödet 

från hemtjänsten inte räckte till. Resultatet av vår studie visade att alla anhöriga upplevde 

situation som väldigt besvärlig innan deras anhörige fick flytta till det särskilda boendet. 

Anhöriga upplevde att de själva fick ta det största ansvaret för sin anhörige trots insatser från 

hemtjänsten. Efter flyttning till boendet så känner de anhöriga att de får stöd av andra 

anhöriga och i viss mån av personal samt att de känner stor trygghet i att den anhörige bor på 

det särskilda boendet.  Vårt resultat visar också at det förekommer dålig kommunikation 

mellan personal och anhörig och många anhöriga därigenom missar viktig information, så 

som vem deras kontaktperson är. Vi anser att kommunikationen och informationen måste bli 

bättre för att få till en bra social omsorg. 

 

 
Nyckelord: anhörig, anhörigstöd, individuell målplan, kontaktmannaskap, äldre, äldreboende 

 



Abstract 
In Sweden many relatives are responsible for the care of their next of kin. When this is no 

longer an option the person might receive assisted housing. Assisted housing gives support to 

the relative 24 hours a day. It can be difficult for relatives to lose the close contact with their 

next of kin, and studies show that relatives experience problems in the interaction with 

personnel.  

 

This study examines one center for assisted living which has focused on getting relatives 

engaged in the care of their next of kin through the use of specially designated contact 

personnel and a plan for the care through an individual level. The project is titled ‘The good 

housing’. 

 

The purpose of this study is to examine how well the project has succeeded to improve the 

situation for the relatives. Our questions relates to the relatives situation before, and after their 

next of kin moved to center, how they experienced the interaction with the staff and if they 

participated in the development of the individual care plan.  We also wanted to investigate if 

the relatives felt need for support and if so which kind they felt in need of. The results are 

based on interviews with six relatives and the theoretical foundation is communication theory. 

Results showed that relatives lacked support when their next of kin lived at home. Our study 

showed that all relatives experienced a very difficult situation before their next of kin moved 

to the center. Relatives’ thought they had to take responsibility for the care of their next of kin 

despite support from social services. After the move to the center for assisted housing the 

relatives feel that they receive support from other relatives and staff and they feel the situation 

for their next of kin secure. Our results also show occurrences of miscommunication between 

staff and relatives and therefore relatives don’t get all vital information. We see that 

improvements in communication have to be made in order to be able to provide good care.   

 

Keywords: next of kin, kin support, individual set of goals, contact personnel, elderly, elderly 
housing    
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1 Inledning 

I denna uppsats har sex personer blivit intervjuade i syfte att öka kunskapen om anhörigas 

situation när de har sin närstående på ett särskilt boende. När valet om uppsatsämne kom på 

fråga var det inte något svårt val, Under vår praktik i termin fyra bestämde vi oss för att vi 

ville skriva något om de anhörigas situation. Författarna har arbetat inom den offentliga 

äldreomsorgen tidigare och har då sett att de anhörigas kunskap om vårdtagarna oftast glöms 

bort. En av författarna hade sin praktik på ett särskilt boende i en mindre kommun. Där kom 

hon i kontakt med projektet ”Det goda boendet”. Syftet med detta projekt är att via 

kontaktmannaskap och individuell målplan (se mer nedan) tillvarata de anhörigas kompetens 

och öka förståelsen för och kunskaperna om den äldre människans behov hos såväl personal 

som anhöriga. 

  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna fallstudie är att undersöka om projektet ”Det goda boendet” har förbättrat 

och utvecklat kontaktmannaskapet, den individuella målplanen (IMP) samt om personalen i 

större utsträckning än tidigare kan se de anhöriga som en viktig resurs i arbetet. Syftet 

genererar följande frågeställningar: 

 

• Hur var situationen för anhöriga innan den äldre flyttade till det särskilda boendet? 

• Hur upplever anhöriga kontaktmannaskap? 

• Tillvaratas den anhöriges kunskap och delaktighet när det gäller individuell målplan 

(IMP)? 

• Vilka behov av stöd finns för den anhörige? 

 

2 Bakgrund och presentation av projektet 

På det särskilda boendet som vi gjort vår fallstudie bor och vistas oftast de som räknas till de 

äldsta och de har oftast stora vård och omsorgsbehov. För att få plats på ett särskilt boende 

måste man enligt Socialtjänstlagen ansöka om bistånd. Ansökan beprövas sedan och 

godkänns eller avslås av en biståndshandläggare. Vårdtagaren kan bli beviljad en korttidsplats 

eller en permanent plats. Korttidsplats innebär att vårdtagaren vistas på det särskilda boendet 

under en kortare tid och flyttar efter en kortare tid hem till bostaden eller ansöker om att få en 

permanent plats.  
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Vid en permanent plats får vårdtagaren ett hyreskontrakt och får ta med sig sina möbler. 

(Svenska kommunförbundet 2002:24). 

 

Det särskilda boendet är en boendeform där den boende ska kunna utveckla sina resurser och 

leva ett självständigt liv samtidigt som den enskilde vid alla tider på dygnet ska erhålla de 

tjänster och få det stöd som han/hon behöver för att klara sin tillvaro och känna sig trygg. I det 

särskilda boendet finns tillgång till personal som kan bedöma när det finns behov av social 

eller medicinsk vård och personer som kan svara för att sådan vård ges.  

 

2.1 Projektet ”Det goda boendet” 

Vi genomförde vår studie på ett särskilt boende som har 28 korttidsplatser och 28 permanenta 

platser och huset består av fyra våningar.  På detta boende har projektet ”Det goda boendet” 

pågått sedan 2005 och projektet ska drivas hela år 2008 för att sedan upphöra. Under året ska 

man arbeta med att ta fram en levnadsberättelse främst för de dementa vilket vi anser är bra 

för då måste de anhöriga tillfrågas. Genom detta kanske man kan få en lättare och mer öppen 

kommunikation där man ger och tar av varandra.       

 

Syftet med projektet ”Det goda boendet” är att ta tillvara på de anhörigas kompetens, öka 

förståelse och kunskap hos personal och anhöriga. Målet för vårdtagaren är att genom den 

individuella målplanen höja kvalitén och därigenom också sträva efter bättre omsorg. Alla 

vårdtagare har en kontaktperson på dagen och en på natten. Ledningens mål för personalen är 

att de ska få stimulans och kompetenshöjning. Personal och anhöriga ska se varandra som en 

resurs. Man ska bygga upp goda rutiner vid in och utflyttning samt att all personalen fått 

utbildning i bemötande av varandra, vårdtagarna och deras anhöriga samt utveckla och 

tydliggöra kontaktpersonens roll. Enhetschefen som är den ansvariga på boendet har infört att 

personal, vårdtagare, och anhöriga ska samlas vid kaffebordet varje eftermiddag för social 

samvaro och där tankar och idéer tas tillvara. De anhöriga ska känna sig välkomna, bli sedda 

och bekräftade. Fokusgrupper med anhöriga har gjorts som har erfarenheter av 

korttidsboende, permanent plats, hemtjänst, dagverksamhet och vård i livets slutskede för att 

ta reda på deras erfarenheter och åsikter. De vill också införa stödsamtal och utveckla stödet 

för anhöriga vid en närståendes bortgång. Enhetschefen arbetar nu med att ta fram en mall för 

att ta tillvara levnadsberättelse om vårdtagaren, denna mall ska i första hand användas till de 
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vårdtagare som har en dementsjukdom.  Enhetschefen har ansvar för att varje vårdtagare har 

en kontaktperson och IMP samt handledning i att upprätta IMP.1 

 

Kontaktpersonen ansvarar för att vårdtagare och anhöriga får ett bra mottagande vid 

inflyttningen till det särskilda boendet samt ser till att genomföra ett ankomstsamtal. 

Det är viktigt att personalen ser anhöriga som en resurs, vid en bra kontakt så minskar 

missförstånd. Kontaktpersonen ska se till att hålla kontakten med anhöriga Henning och 

Åhnby (2001: 6-8). Enligt Hertzberg och Ekman (2000) så anser anhöriga att det är svårt att få 

en meningsfull relation med personalen, de anhöriga skulle vilja att personalen hade möjlighet 

att samtala med dem och vårdtagaren under de anhörigas besök. Personalen uppger att de inte 

vill störa de anhöriga som är på besök.  

 

Den anhöriga ska veta vem som är deras kontaktperson. När den äldre har en demenssjukdom 

och inte kan redogöra för sin vardag så är den anhörig en viktig resurs. Den anhöriga kan 

behöva stöd av kontaktpersonen om den äldres sjukdomstillstånd eller att anhörig kan lämna 

viktig information till kontaktpersonen. Information om kontaktmannaskap och vad det 

innebär brister ofta eller har inte nått fram till all personal (Henning och Åhnby 2001: 6-8).  

 

Relationer uppstår då människor kommunicerar med varandra. Därför är kvalitén på 

kommunikationen inom arbetsorganisationen viktig. Kommunikation bör ses som en 

yrkesskicklighet (SOU 1997:170)  

Enligt Lund och Sandberg (2000) har de anhöriga mycket kunskap om vårdtagaren som 

personalen bör ta till sig. Personalen lyssnar inte på de anhörigas åsikter om hur omvårdnaden 

ska utföras samt att anhöriga vill känna mer delaktighet kring omvårdnaden.  

 

3 Tidigare forskning  

Vi har gjort en informationssökning på Örebro universitetsbibliotek och sökt på olika 

databaser som Elin och Libris. Vi kunde inte finna någon tidigare forskning kring 

kontaktmannaskap inom äldreomsorgen. Det finns mer forskning om kontaktpersoner inom 

psykiatrin och inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).  Forskning 

och litteratur kring IMP har vi inte funnit.  

                                                
1 Personligt besök med enhetschefen på det särskilda boendet 2007-10-29 
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Det finns relativt få studier som berör anhörigas inblandning efter att den äldre har flyttat till 

ett äldreboende enligt (Townsend och Poulshock 1986; Johnsson 1990 i Hetzberg och Ekman 

2000).  Detta på grund av att ämnet är så specifikt för Sverige. I Sverige har vi lagstiftningar 

som lägger grund för hur samhället ska ta hand om våra äldre och se till att de får rätt vård, 

medan i andra länder är det en lag att anhöriga tar hand om sina äldre. Vi fann dock en 

forskning om äldreomsorg i Norden som vi tyckte var relevant för vår studie.  

 

Enligt denna studie så känner anhöriga en frustration och saknad när dennes anhöriga flyttar 

till ett äldreboende. Innan vårdtagaren har flyttat till äldreboendet är tiden ofta påfrestande 

och tiden präglas av många sjukhusvistelser. De anhöriga har en stor belastning när det gäller 

omsorgsbehovet av sin anhöriga En studie om anhörigas erfarenheter av besök på 

äldreboendet samt relation mellan anhöriga och personal gjord på Island, visar på att familjen 

ofta är på besök och vill ha en regelbunden kontakt med vårdtagaren. Man förhåller sig på 

olika sätt i vården, personalen står mer för omsorgen och anhöriga för det själsliga. 

(Sand 2005) 

 

Enligt en svensk fallstudie påvisas att anhöriga ofta kommer i osämja med vårdpersonalen. 

Anhöriga känner en misströstan då personalen inte respekterar vårdtagaren. Anhöriga menar 

att vårdtagaren får den dagliga omsorgen när det gäller den personliga omvårdnaden, men 

omsorgspersonalen förbiser andra behov som exempelvis socker i kaffet vilket man inte ser 

som en viktig del för att vårdtagaren ska må bra. Detta innebär att anhöriga ofta misstror 

personalen. Det är viktigt att få bra relationer mellan anhöriga och personal, men även se till 

att bevara sina roller. (Sand 2005).  

 

Enligt en studie gjord i Norge har man studerat barn som vårdgivare i hemmet samt innan 

flytten till särskilt boende. När den anhörige flyttade in på särskilt boende blev vården en  

annan. Barnen kände av relationen till föräldern förändrades och kändes svår att bevara. 

Barnen upplevde skuld för att man flytta sin förälder till särskilt boende. 

 

Dessa fyra studier visar på en likartad bild på att anhörigas börda inte minskar automatiskt, 

utan man vill fortfarande hjälpa och besöka sin anhörige. De anhöriga tyckte inte att deras 

kunskap togs tillvara av personalen. Problemet var att anhöriga och personal kände sig osäkra 

på varandra. Personalen ansåg att anhöriga inte hade tillräckligt med sysslor på boendet samt 
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att personalen inte bara hade omsorg av vårdtagaren utan måste även hinna med andra sysslor 

(Sand 2005:211). 

 

4 Tolkningsram 

4.1 Kontaktmannaskap 

Att använda sig av kontaktpersoner inom vård och omsorg är inte något nytt fenomen. Inom 

psykiatriska vården har man sedan länge använts sig av kontaktmannaskap. Under senare år 

har kontaktmannaskapet även fått ett inflytande i äldreomsorgen. Uppmärksamheten ifrån 

massmedia att det fanns brister i den personliga omvårdnaden, samt att personalen ansåg att 

de inte kunde tillgodose de äldres behov, gjorde att man införde kontaktmannaskap på många 

äldreboenden, för att kunna möta äldres behov (Falk, Gustavsson och Ritch 2001: 7).  

 

Kontakmannaskap kan ses i ett organisatoriskt perspektiv, omsorgstagarens och den 

närståendes perspektiv samt personalens perspektiv:  

 

• Kontaktmannaskap ur ett organisatoriskt perspektiv innebär att det på ett nytt sätt går 

att organisera omsorgsarbetet. Med ett utvecklat kontaktmannaskap kan personalen få 

ett fördjupat ansvarstagande. Personalen kan arbeta mer självständigt, få tydligare 

arbetsinnehåll samt utnyttja sin kompetens. Arbetsledningen ska ha en handledande 

och stödjande funktion. Organisationen kan se som en lärande organisation för att 

personalen kontinuerligt utvecklar sin kompetens detta sker genom att i praktiken 

utföra vårdarbetet tillsammans med annan vårdpersonal på en avdelning. Ett utvecklat 

kontaktmannaskap ses som en kvalitetsutveckling. Då varje vårdtagare har en 

kontaktperson på dagen och under natten, så minskar man risken för att denne ska 

hamna i kläm i sin omsorg. På detta sätt gör man vården säkrare för den enskilde 

(Falk, Gustavsson och Ritch 2001: 11-13).  

 

• Omsorgstagarens perspektiv har till syfte att en personal i vårdgruppen har utsetts till 

att bry sig lite extra om den enskilde omsorgstagaren. Kontaktpersonen ska se till att 

vårdtagaren får rätt vård, omsorg och service. Kontaktpersonen är den som har fått 

information om vårdtagarens tidigare liv och vilka behov denne har. Detta innebär att 

vården om den enskilde synliggörs med respekt och en större förståelse för den äldre 

som unik individ. (Falk, Gustavsson och Ritch 2001: 11-13).  
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• Anhörigas relation till kontaktmannaskapet innebär att det finns en speciell person i 

vården att vända sig till. Kontaktpersonen blir den som är ansiktet utåt. Anhöriga kan 

vända sig till kontaktpersonen för att få svar på frågor och andra problem runt sin 

anhörige. Kontaktpersonen har också huvudansvaret för vårdtagaren, vilket innebär att 

anhöriga känner en trygghet för att omsorgstagaren får den hjälp och stöd som behövs. 

(Falk, Gustavsson och Ritch 2001: 11-13). 

 

• Personalens perspektiv. Vid rätt utförande av kontakmannaskap innebär det att 

personalen får ett större ansvar för sin vårdtagare. Detta leder till att personalen får 

utnyttja sin kompetens fullt ut samt att han/hon vidareutvecklar sina färdigheter. 

Personalen känner även stimulans i sitt arbete, de engagerar sig mer samt en 

förbättring av inflytandet i sitt arbete vilket leder till en bättre överblick. Personalen 

känner ansvar och får på så sätt bekräftelse i arbetet. (Falk, Gustavsson och Ritch 

2001: 11-13). 

 

Kontaktmannaskap kan ses som en omsorgstriangel. Med detta menas att omsorgstagare, 

anhöriga och personalen är viktiga för att den enskilde ska få en så god social omsorg som 

möjligt. Omsorgstagaren behöver kompetent personal för sin omvårdnad samt att 

vårdtagarens anhöriga har kunskapen om vårdtagarens andra behov och intressen. Även den 

anhörige är i behov av närhet till omsorgstagaren som kan vara mamma, pappa, make eller 

maka. Hon/han är i behov av personalens kompetens för att kunna förstå sin anhöriges 

välmående och hur dennes framtid ser ut. (Falk, Gustavsson och Ritch 2001:16). 

 

 

4.2 Individuell målplan (IMP) 

IMP innebär att man ger vårdtagaren en omsorgsgaranti utifrån dennes önskningar och behov. 

Det ger vårdtagaren självbestämmande och delaktighet.  IMP ska sedan användas som en 

styrning i personalens arbetssätt i vården av den enskilde samt att det ska ge god kvalitet i 

omsorgen. När vårdtagaren inte kan redogöra för sin dagliga livsföring ska alltid en anhörig 

eller närstående rådfrågas (Sofia Omfale)2 

 

                                                
2 Sofia Omfale är ett dataprogram vårdpersonalen använder sig av när de dokumenterar händelser kring 
vårdtagaren. I detta program kan alla personal som verkar kring vårdtagaren få aktuell information. 
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4.3 Kontaktpersonens ansvar utifrån IMP: 

1. Vid vårdtagarens ankomst ska ett välkomstsamtal genomföras. Kontaktpersonen ska 

då berätta vad kontaktmannaskap innebär för den enskilde samt informera om IMP. 

2. Kontaktpersonen knyter kontakt och lyssnar in hur vårdtagaren vill ha sin dagliga 

livsföring i IMP. Detta ska sedan dokumenteras i kommunens datasystem. 

3.  Kontinuerliga uppföljningar ska ske utifrån vårdtagarens behov. Detta ska ske i 

samråd med vårdtagaren och dennes behov av förändringar av insatser och hjälp. Detta 

ska ske en gång/kvartal. 

4. Kontaktpersonen ska informera och dokumentera till övrig personal om förändringar i 

IMP samt att all personal kontinuerligt kan uppdatera sig om vårdtagarnas individuella 

målplaner. 

5. Kontaktpersonen ska meddela förändringar som sker tillfälligtvis för vårdtagaren 

exempel: hjälp med att knäppa skjortan under ett par dagar. Detta ska även antecknas. 

6. Kontaktpersonen ska hålla kontakt och uppdatera sjuksköterska, arbetsterapeut och 

sjukgymnast om förändringar som sker i överenskommelsen (Sofia Omfale).  

 

För att förstå helheten så krävs det att IMP skrivs utifrån omsorgstagaren självbestämmande 

samt att man ska fokusera på det friska hos vårdtagaren och alltid låta vårdtagaren gör det 

han/hon klarar (Äldreomsorg 2006: 5). Exempel på en vårdtagares IMP se bilaga ett. 

 

 

4.4 Anhörigstöd  

Socialstyrelsen har redovisat vad det finns för olika slag av anhörigstöd i kommunerna.  

Anhörigstöd ska utgå ifrån den enskildes behov och kan ersätta och stödja anhöriga i att ge 

god vård och omsorg. De stöd som finns är: 

• Korttidsvård/växelvård 

• Ekonomisk ersättning 

• Dagverksamhet  

• Anhörigombud  

• Anhörigsamtal 

• Anhörigutbildning 

• Avlösning i hemmet  
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• Anhörigcentral  

• Semestervistelse för anhörigvårdare  

• I vissa fall kan anhörigbidrag ges (svenska kommunförbundet 2002:47) 

 

En tidigare undersökning har gjorts av Socialstyrelsen som belyser anhöriga som har en 

närstående på särskilt boende. Undersökningen visar att anhöriga känner en lättnad att den 

närstående hade personal omkring sig, den anhöriga fråntogs det dagliga ansvaret. Många 

anhöriga uppgav att de känner mindre oro, för personen går inte ut och går och ramlar lika 

lätt.  De anhöriga ville ha mer informationsmaterial om vart man ska vända sig för att få stöd, 

de anhöriga vill vara mer delaktiga i vårdplaneringen för att få till ett samarbete kring den 

närstående, en individuell plan och stöd samtal för att kunna anpassa behovet, en bra och 

flexibel avlösning som känns bäst för den enskilde, anhöriggrupper sågs som viktiga samt att 

många anhöriga vill ha råd och utbildning kring omvårdnad, sjukdomar, och mediciner 

(Socialstyrelsen 2000: 33-40).   

 

När den äldre får en plats på särskilt boende så får den äldre sina vård- och omsorgs behov 

tillgodosedda av personalen och boendet utgör ett stöd för den anhöriga.  Personalens uppgift 

är inte att vara till stöd för de anhöriga utan de ska ta hand om de gamla. Anhöriga upplever 

att familjen utgör det viktigaste stödet, de kan ventilera sina känslor och få hjälp med det 

praktiska inom familjen. Det är ett stöd att veta att den gamla har det bra på boendet och 

anhöriga slipper oron över den gamlas situation i hemmet (Jeppsson Grassman 2003).   

 

För att kontaktmannaskap och IMP ska kunna fungera fullt ut så krävs det att personalen vet 

vad det innebär att vara kontaktman. Anhöriga och vårdtagare ska mötas av personal som tar 

sig tid att lyssna och visar engagemang. Kontaktpersonen måste så snart det är möjligt 

upprätta ett IMP. Behoven hos vårdtagaren ändras och därför ska ett nytt IMP skrivas efter ca 

tre månader. Vilket innebär att kontakten mellan personal,  anhöriga och vårdtagare kan leda 

till en trygghet och en bra relation.   

 

4.5 Teoretiska begrepp  

Kommunikationsteori  

Vi valde denna teori därför att vi anser att kommunikation är av yttersta vikt inom allt arbete 

som rör människor. Kommunikation lägger grunden för allt arbete och utan detta kan vi inte 

komma vidare och lösa eventuella problem. Det är ofta ett stort steg för vårdtagaren och dess 
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anhöriga att flytta till ett särskilt boende. Därför kan kontaktmannaskap och IMP vara bra att 

använda sig av, då kan den anhöriga och vårdtagaren få känna sig delaktig och samtidigt är 

kommunikationen ett måste för att kunna skapa en relation mellan anhörig, vårdtagare och 

personal.  I grunden för all kommunikation finns ett behov. Behovet av att berätta, påverka, 

utbilda, bli förstådd och göra sig förstådd. Enligt Payne (2002) är utgångspunkten för 

kommunikationsteorin att allt vi gör är baserat på någon form av information vi mottagit. 

Informationen kan vara av olika slag så som ren fakta, media, minnen, eller inlärda faktorer. 

Man tar emot information, tolkar den och gör en bedömning av den, en så kallad 

informationsbearbetning. När vi har bedömt informationen återkopplar vi till sändaren, som 

på detta vis får en uppfattning om hur vi har tolkat informationen.   

 

Många människor har problem med sin kommunikation, då de uppfattar informationen på ett 

skevt sätt, att de inte ger återkoppling på ett sätt som andra förstår eller för att andra har svårt 

att förstå hur de väljer ut information som är relevant för dem. Detta skapar ofta problem i 

kommunikationen mellan människor. Kontaktpersonen måste vara tydlig i sitt sätt att 

kommunicera med anhöriga och vårdtagare för att undvika missförstånd. Inte ta all 

information på första mötet med varandra. Vårdtagare och anhöriga är ofta oroliga när de ska 

flytta in på boendet och kan därför ha svårt att ta in all information. 

 

Det finns olika typer av kommunikation. Verbal kommunikation handlar om att göra 

motparten trygg, genom att lyssna och återkoppla.  Icke-verbal kommunikation handlar om 

vad vi säger med kroppen, exempelvis hur nära vi sitter eller står motparten. 

Metakommunikation handlar om relationer och kommunikation mellan människor. Vi 

kommunicerar med varandra även om vi inte talar, detta beror på att andra tolkar det vi gör 

trots att vi är tysta.  

 

Kommunikationsteorin handlar främst om vem/vilka som har kontrollen i relationer. Det finns 

olika typer av relationer så som symetriska och komplementära. I de symetriska relationerna 

är personerna jämställda och beter sig på ett likartat sätt mot varandra, medan komplementära 

relationer är ojämlika och personerna bidrar till relationen genom olika roller, till exempel 

arbetsgivare och anställd. Merparten av all kommunikation bildar mönster. 

Kommunikationsmönster ger ofta uttryck för makt, dominans och underordning, och 

kommunikationsteorin kan därför vara en hjälp för att identifiera förtryck, ojämlika och 

orättvisa (Payne, 2002).  
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4.6 Rollteori 

Roller följer av positioner som en individ har i samhället, tillexempel i yrkes eller privatlivet.  

 Payne (2002) menar att man i en grupp antar olika roller, familjen kan också jämställas med 

en grupp. Roller gör att man känner trygghet, man vet vad som förväntas av en och andra 

grupp medlemmar vet vad man gör och hur man reagerar. Om och när rollen rubbas eller 

ändras av en eller annan anledning, så uppstår osäkerhet i gruppen. Tornstam (1998) pekar på 

två faktorer som dessa negativa konsekvenser kan föra med sig. Auktoritetsställningen, den 

äldre blir tvungen att för sig själv medge att denne förlorat auktoritet och får acceptera ett 

mindre mått av självständighet. En annan sak är beroendeförhållandet som ett barn lätt 

accepterar för att den inte är van vid något annat, men för den äldre människan däremot är 

beroendet en förlust av ett tidigare oberoende. Den äldre har ett helt liv bakom sig med 

självständiga beslut och känner sig nu missnöjd med att ha barnen som rådgivare, för att fatta 

beslut om hur man förhåller sig i olika frågor.  

 

Det är ofta ett stort steg för vårdtagaren och dess anhöriga att flytta till ett särskilt boende. 

Därför kan kontaktmannaskap och IMP vara bra att använda sig av, då kan den anhöriga och 

vårdtagaren få känna sig delaktig och samtidigt är kommunikationen ett måste för att kunna 

skapa en relation mellan anhörig, vårdtagare och personal. 

Kontaktpersonen måste vara tydlig i sitt sätt att kommunicera med anhöriga och vårdtagare 

för att undvika missförstånd. Inte ta all information på första mötet med varandra. Vårdtagare 

och anhöriga kan vara oroliga när de ska flytta in på boendet och kan därför ha svårt att ta in 

all information. Vårdtagaren och den anhöriga får en annan roll när den närstående flyttar in 

på boendet. Den anhöriga kan ha haft rollen som maka, make eller barn men har under tiden i 

hemmet fått tagit rollen som vårdare. Vårdtagaren kan känna att han, hon förlorar sin 

självständighet och trygghet genom inflyttning på det särskilda boendet.   

 

5 Metod 

Syftet med projektet ”Det goda boendet” är att ta tillvara de anhörigas kompetens, öka 

förståelse och kunskap hos personal och anhöriga. Personalen skall förstå rollen och vikten av 

kontaktmannaskap och IMP samt hur anhöriga upplever kontaktmannaskap och IMP. Vårt 

syfte var att undersöka hur projektet har lyckats med sin målsättning vad gäller de anhörigas 

del. 
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5.1 Val av metod 

En metod är ett redskap för att lösa ett problem och få en bättre förståelse av samhället samt 

att komma fram till ny kunskap.(Holme Solvang1997: 13) Det finns olika sätt att införskaffa 

data inom vetenskaplig forskning. Den kvantitativa metoden innebär att man kan ange 

frekvenser samt att man kan se resultat i procent.(Trost 2005: 14)  

Den kvantitativa metoden är mer formad och strukturerad det krävs mer kontroll från 

forskarens sida. Den förklarar begreppen utifrån frågeställning man valt. Forskaren har ett 

större avstånd till informationskällan. Den kvantitativa metoden innebär ett deduktivt 

förhållningssätt och där man prövar hypoteser mot varandra. En kvalitativ metod däremot 

innebär ett induktivt förhållningssätt där man utvecklar hypoteser (Ryen 2004:25). Den 

kvalitativa metoden gör att forskaren får en närhet till informationskällan vilket ger en djupare 

förståelse av fenomenet man studerar. Man kan beskriva helheten på ett djupare sätt. 

 

I den här studien valde vi att använda oss av kvalitativ metod i form av intervjuer med 

anhöriga till personer som bor på särskilt boende. Vi utgick ifrån en redan angiven 

intervjuguide (se bilaga två). Personerna vi intervjuade kom till det särskilda boendet där vi 

fått ett rum som vi kunde använda oss av under intervjuerna. Vi ville få en förståelse av hur 

anhörigas situation var innan den äldres flyttning till det särskilda boendet, anhörigas syn på 

kontaktmannaskap, anhörigas delaktighet i IMP samt anhörigas behov av stöd. Avsikten  

var även att låta anhöriga komma till tals om sina upplevelser, förväntningar och tankar kring 

flyttningen till särskilt boende, kontaktmannaskap, IMP och anhörigstöd. 

 

5.2 Förförståelse  

Som forskare har man redan utifrån sin utbildning en grundad förförståelse av objektet som 

ska studeras. Forskarens personliga erfarenhet får inte inverka på objektiviteten när man 

tolkar resultatet av sin forskning. Forskaren är aldrig fullständigt neutral och objektiv. 

Människor tolkar alltid utifrån den utgångspunkt de själva har. Förförståelsen präglas av den 

miljön man lever i, frågorna man ställt samt svaren man får, men även kultur och tradition har 

en inverkan på resultatet. Det är viktigt att forskaren inom den kvalitativa forskningen 

redovisar förförståelse inom forsknings området. (Holme Solvang 1997:151-155).  

 

Båda författarna till denna studie har en förförståelse av äldreomsorgen. Denna erfarenhet har 

vi inskaffat genom yrkesmässig erfarenhet. Vi har även fått kunskaper utifrån våra studier på 
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Örebro universitet som exempel socialgerontologi. Vi har även tagit del av relevant litteratur 

för studien.  

 

5.3 Intervjupersoner 

Studien är gjord på ett särskilt boende där de anhörigas upplevelser är i fokus. Innan 

intervjutillfällena var författarna inbjudna till en anhörigträff på det aktuella boendet. Vi 

informerade om syftet med vår studie och att vi sökte informanter. Anhöriga som var med på 

mötet fick själva anmäla sitt intresse till att ställa upp på en intervju. Av ca 17 stycken 

anhöriga på anhörigträffen var det sex personer som var intresserade av att bli intervjuade. 

Dessa sex personer var i en ålder mellan 55- 85 år, varav två var män och fyra kvinnor. Deras 

relation till vårdtagarna var som maka, son, dotter eller syster.    

 

5.4 Tillvägagångssätt  

Intervjuguiden utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar (se bilaga två). 

Frågeguiden delade vi in i fyra frågeområden med underfrågor: Hur var situationen innan 

flytten till särskilt boende, upplevelser av kontaktmannaskap, delaktighet i IMP och  

anhörigstöd. Frågorna var av en öppen karaktär på detta sätt gavs informanterna frihet och i 

viss mån kunde de styra utvecklingen av intervjun (Holme och Solvang 1997: 101).  

De anhöriga fick själva ange en tid som passade för intervju tillfället och intervjuerna delades 

upp på två dagar. Vid intervjutillfällena använde vi ett angivet rum på det särskilda boendet. 

Detta för att få en möjlighet att vistas i en trygg och ostörd miljö (Olsson och Sörensen 2002: 

80). Vi tog emot de anhöriga och visade dem till det angivna rummet. Vi talade om att de 

skulle vara anonyma och att vi använde en bandspelare för att vara säkra på att få med allt och 

för att kunna lyssna flera gånger. De anhöriga informerades om att bandningen skulle raderas 

efter bearbetningen av intervjuerna.  Intervjuerna var mellan 40-60 minuter långa.  

 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att få fram olika och oberoende mätningar av ett och samma fenomen och 

resultatet ska ungefär bli detsamma varje gång (Holme och Solvang 1997:163). Validitet är att 

använda sig av rätt mätinstrument och att mäta det som avser att mäta (Holme och Solvang 

1997: 94). I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod och validiteten blir hög 

eftersom vi anser att vi har använt oss av rätt personer i intervjuerna. Vi ville få kunskap om 
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de anhörigas delaktighet och utifrån deras erfarenheter beträffande kontaktmannaskap och 

IMP på det särskilda boendet.  

 

5.6 Bearbetning av data 

Vi spelade upp de inspelade intervjuerna och lyssnade av bandet flera gånger. För att inte 

missa något. Bandupptagningarna nedtecknades och lyssnades av åter en gång för att vara 

säker på att allt var rätt uppfattat. Efter bearbetningen av undersökningens insamlade data 

tolkades och analyserades data utifrån vårt syfte och frågeställningar med hjälp av vår 

intervjuguide. Vi formulerade inte om vad som blev sagt, men valde att ta bort för 

sammanhanget oväsentliga bisaker (Holme och Solvagn 1997: 140). 

 

5.7 Etiska överväganden 

I forskning där man har med människor att göra så måste ett etiskt övervägande finnas. Detta 

kan vara svårt då forskarna inte är neutrala utan har en förförståelse med sig. Det 

grundläggande i en forskning är att visa respekt för medmänniskorna. Forskning får inte 

bedrivas där man gör människor till medel bara för att nå sina mål. Forskare måste både ha 

psykisk och fysisk integritet för informanten. Tystnadsplikten måste följas samt att 

informantens integritet inte får avslöjas. Personen måste ha valt att ställa upp frivilligt till en 

intervju. (Holme och Solvang 1997:32-33) 

 

Enligt Humanistisk – samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR) finns det fyra 

huvudkrav som forskaren måste ta hänsyn till:   

• Informationskravet: innebär att deltagarna informerats om syftet med forskningen.  

• Samtyckekravet: Den medverkande har ett självbestämmande om man vill medverka 

eller ej. 

• Konfidentialitetskravet: Deltagarna ges rätt att vara anonyma. Insamlade data ska inte 

gå att knyta till den enskilda deltagaren. 

• Nyttjandekravet: datainsamlingen får endast användas till studiens syfte 

(Vetenskapsrådet 2002).  

 

De personer som har blivit intervjuade i denna studie har blivit informerade utifrån dessa fyra 

krav och hur vi skulle komma att behandla materialet. Vi håller strikt på deras integritet. Vi 



 
 

14 

valde att fråga informanterna om de ville ta del av studien när den är färdig, vilket alla 

tackade ja till. 

 

 

6 Resultatredovisning och analys 

I denna redovisar vi det resultat som vi fått fram samt genomför en analys under varje 

frågeområde och avslutas med en resultatdiskussion. Vi inleder med en presentation av de 

anhöriga och vi har istället för namn gett de anhöriga nummer från 1 till 6. 

 

 Anhörig nummer 1  

Anhörig nummer 1 har sin make boende på våning 2.  Hon besöker sin make regelbundet. 

Hennes make hade hjälp från hemtjänsten men var förvirrad och hade svårt att vara ensam 

hemma. De ansökte då om en permanent plats till särskilt boende. Hennes make fick en 

permanent plats på boendet sommaren 2007.  

 

Anhörig nummer 2 

Anhörig nummer 2 har båda sina föräldrar boende på våning 4. Han besöker dem ofta. Hans 

föräldrar bodde hemma med hjälp av hemtjänst. Hans far blev sämre och hamnade på sjukhus. 

Efter tiden på sjukhuset kom han till ett korttidsboende och fick senare en permanent plats på  

boendet. Efter en tid så blev hans mamma sämre och fick även hon en permanent plats på 

boendet. Föräldrarna delar rum och de har bott på boendet i fem år.  

 

Anhörig nummer 3 

Anhörig nummer 3 har sin mamma boende på våning 3. Hon besöker henne ofta. Hennes 

mamma hade hemtjänst men det räckte inte till. När hon var ensam blev hon mycket förvirrad 

och kallade på uppmärksamhet hela tiden. Mamman har bott på boendet i två år.      

 

Anhörig nummer 4 

Anhörig nummer 4 har sin mamma boende på våning 2. Hon besöker henne ofta. Hennes 

mamma hade hemtjänst innan, men trots stöttning ramlade hon flera gånger och har därför 

flyttat till boendet. Hon har bott där i ett halvår.  
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Anhörig nummer 5 

Anhörig nummer 5 har sin syster boende på våning 1.  Hon besöker systern cirka två gånger 

per vecka. Systern hade hemtjänst innan, men ramlade flera gånger och var förvirrad, hon har 

nu bott på boendet i ett halvt år.  

 

Anhörig nummer 6 

Anhörig nummer 6 har sin mamma boende på våning 1. Han besöker henne ofta. Hans 

mamma var på sjukhus och fick därefter en korttidsplats. Hennes tillstånd blev sämre och hon 

har nu fått en permanentplats och har bott där i fyra månader.  

 

Nedan som följer redovisar vi det resultat som vi fått fram samt genomför en analys under 

varje frågeområde och avslutar med en resultatdiskussion. 

 

1 Hur var situationen för den äldre innan den äldre flyttade till det särskilda boendet? 

Alla anhöriga upplevde situationen som mycket besvärlig innan deras närstående fick plats på 

särskilt boende, de anhöriga kände att de hade ett ansvar för sina anhöriga och kände att de 

inte räckte till trots hemtjänstens insatser. Vissa anhöriga kände att tiden var för knapp för 

hemtjänsten, vilket medförde att de glömde utföra vissa insatser fullt ut. Många anhöriga 

kände att hemtjänsten stressade iväg och glömde viktiga saker som att personen i fråga hade 

fått sina mediciner. 

  

”Hemtjänsten lämnade medicin och gick, de var stressade hela tiden.  Jag hittade tabletter 

lite över allt…”  

 

Alla anhöriga upplevde en stor oro innan flytten till det särskilda boendet, då deras närstående 

inte klarade av sin vardagssituation. 

  

”… Det var så jobbigt att inte veta om min närstående skulle vara hemma när jag kom, eller 

om spisplattorna var på. En gång när jag kom så hade min närstående bränt fast en vatten 

kanna på spisen. …” 

 

”… Min närstående rökte och viste inte om cigaretten var släck. Det var brännmärken 

överallt…” 
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”… Hon var ute och gick på nätterna och satt på en parkbänk iklädd endast nattlinne…” 

 

Alla anhöriga uppgav att de hade ett stort ansvar vad det gällde sin närståendes vardag. Alla 

anhöriga upplevde därför flytten till det särskilda boendet som väldigt positivt och de blev väl 

mottagna och nöjda då deras närstående verkar trivas på boendet. 

 

”… Flytten fungerade bra och vi blev väl mottagna…”  

 

 Analys av frågeställningen 

Vår studie visade på att anhöriga haft ett stort ansvar för vårdtagarens omsorgsbehov. De 

upplevde att situationen var väldigt besvärlig innan vårdtagaren fick en plats på boendet. 

Deras närstående hade ett stort omsorgsbehov när de flyttade till boendet.  

Enligt Jeppsson (2003) har vårdtagarna som flyttar till äldreboende stora omsorgsbehov. Även 

Sand (2005) bekräftar att innan den anhörige flyttar in på boendet så är det ofta en jobbig tid 

för de anhöriga Payne (2002) menar även på att de olika rollerna man antar i livet och som 

man känner samhörighet med rubbas när rollerna blir omvända, det vill säga att barnen blir de 

som får vara tryggheten för sina föräldrar, när den äldre blir oförmögen att ta hand om sig 

själv. Enligt Tornstam (1998) så handlar det om att den äldre inte alltid känner tillfredställelse 

med att barnen nu är de som ska fatta deras beslut, vilket kan leda till att tiden innan flytten 

till det särskilda boendet varit rörigt samt att de anhöriga kände en stor lättnad att få lämna 

över ansvaret av omsorgstagaren.   

 

Alla anhöriga berättar att de kände en väldigt stor lättnad när vårdtagaren flyttade till boendet. 

Anhöriga kände att man äntligen kunde släppa omsorgen kring vårdtagaren. Enligt 

Socialstyrelsens rapport (2000) visar det sig att anhöriga kände en lättnad när vårdtagaren 

hade tillgång till personal dygnet runt. 

 

 Alla anhöriga upplevde att de blev väl mottagna och att flyttningen fungerade bra. Henning 

och Åhnby (2001) tar upp att det är kontaktpersonen som ska se till att mottagandet blir så bra 

som möjligt för anhöriga och vårdtagarna vid inflyttningen till boendet.  
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2 Hur upplever anhöriga kontaktmannaskap?  

Största delen av de anhöriga visste vem deras kontaktperson var, men långt ifrån alla visste 

innebörden av kontaktmannaskap. 

 

”… Jag fick träffa kontaktpersonen när min närstående flyttade hit. Kontaktpersonens namn 

satt på ett anslag i rummet...” 

 

”… Vi har träffats och vi har en bra kontakt…” 

 

En anhörig visste inte vad begreppet kontaktmannaskap innebar och har heller inte fått någon 

information om det från kontaktpersonen.  

 

”… Jag har så svårt att uttala mig om kontaktmannaskap, men upplever inte detta som något 

problem…” 

 

En anhörig visste inte vem som var kontaktperson, för kontaktpersonen var sjukskriven, men 

den anhöriga skulle ta reda på det.  

Alla anhöriga upplevde kontaktperson som positivt och tyckte att det kändes tryggt att veta 

vem man skulle vända sig till. 

 

”… Jag tycker det är positivt med kontaktperson, jag vänder mig i första hand till den 

personen om praktiska saker…”   

 

”… Jag säger till om praktiska saker som till exempel besök hos frissan då ordnar 

kontaktpersonen det…” 

 

”… Jag har lämnat fickpengar till kontaktpersonen…” 

  

De flesta anhöriga känner att inget saknas i kontakten med kontakpersonen, men några 

anhöriga tyckte det skulle vara roligt att få veta mer om vad deras anhöriga gör på dagarna, 

som om hon/han varit på någon aktivitet eller varit ute.   

 

”… Det skulle vara kul om personalen berättade mer om vad min närstående har gjort på 

dagen…” 
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”… Det är roligt när kontaktpersonen berättar att min närstående har varit med på någon 

aktivitet…” 

 

Alla anhöriga upplever att det fungerar bra i dagsläget och att de vet vem de ska vända sig till 

om de har frågor eller funderingar. 

 

Analys av frågeställningen  

Alla anhöriga har träffat kontaktpersonen och upplever detta positivt för att alla anhöriga 

visste vilken i personalen man skulle vända sig till vid frågor kring vårdtagaren.   

Falk, Gustavsson och Ritch (2001) beskriver kontaktmannaskap som en bra arbetsform inom 

äldreomsorgen, för att uppmärksamma den enskildes behov och att göra så att vården blir 

säkrare och tryggare. Falk, Gustavsson och Ritch menar att man kan se kontaktpersonen som 

den person den anhöriga ska känna tilltro till och kunna få svar ifrån gällande frågor och 

annan information runt vårdtagaren. Alla anhöriga visste att de skulle fråga sin kontaktperson 

när det gällde fickpengar och hårvård.   

 

Kontaktpersonen har ett ansvarar för planeringen samt att se till att den enskildes olika behov 

tillgodoses. Kontaktmannaskap är en omsorgstriangel där vårdtagare, anhöriga och personal 

är i interaktion med varandra för att den enskilde ska få så god vård som det är möjligt Falk, 

Gustavsson och Ritch (2001). Anhöriga ansåg att kontaktmannaskapet fungerade väl och hade 

inte några särskilda synpunkter i dagsläget. 

 

 

 

 

3 Anhörigas delaktighet i individuell målplan 

Endast två av de anhöriga uppger att de vet vad en individuell målplan (IMP) innebär. Dessa 

två upplevde den individuella målplanen som något positivt och de kände sig delaktiga i den. 

De kände att deras kunskap togs tillvara på ett bra sätt.  

 

”… Kontaktpersonen har skrivit ner IMP, det finns på datorn. Vi har gått igenom vad min 

närstående har för behov och önskningar, jag fick lägga till lite som min närstående inte 
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kommer ihåg. Jag tycker IMP är bra och min närstående har fått en annan livskvalitet här på 

boendet sedan han flyttade hit. Kontaktpersonen har tagit tillvara på mina kunskaper som jag 

har om min närstående. Jag är glad att min närstående hamnade just här…” 

 

”… Det var kontaktpersonen som skrev IMP för min närstående, och mina kunskaper om min 

närstående har tagits tillvara…” 

 

Fyra av de anhöriga kände inte någon delaktighet i IMP och hade inte fått information om vad 

det innebär eller fått sett några anteckningar om det. Det anhöriga upplevde ändå att deras 

närstående fick sina behov tillfredställda vad det gäller omsorgen och upplevde inte att de var 

i behov av IMP. 

 

”… Jag vet inte vet vad IMP är. Jag har inte läst eller fått någon information om IMP. Jag 

vet vad en målplan är, men då förväntar man sig ett resultat…” 

 

”… Ja vet inte vad IMP är, känner inte till det. Har inte läst eller sett någon IMP. Det verkar 

viktigt, men min närstående får kaffe på morgonen vid sängen det vet jag. Jag tycker att min 

närstående får allt som behövs här, jag tror inte att min närstående har några skärskilda 

behov…” 

 

Analys av frågeställningen 

Två anhöriga uppgav att de kände till begreppet IMP och kände att deras kunskaper kring 

vårdtagaren har tillvaratagits på ett positivt sätt och de kände delaktighet. De andra fyra 

anhöriga var inte delaktiga i IMP och kände inte ens till begreppet. Enligt Henning och Åhnby 

(2001) är orsaken till att de anhöriga inte känner till IMP att kontaktpersonen inte har förstått 

vad kontaktmannaskap innebär. Kommunikationen mellan anhörig och personal brister samt 

att personalen inte ser de anhöriga som en resurs när det gäller IMP. Enligt Payne (2002) har 

de flesta människor problem med sin kommunikation, då de uppfattar  

informationen på ett skevt sätt, att de inte ger återkoppling på ett sätt som andra förstår eller 

för att andra har svårt att förstå hur de väljer ut information som är relevant för dem. 

Kommunikation måste till om en relation ska uppstå SOU (1997:170). Enligt Payne (2002) så 

är kommunikation någon form av information vi mottagit. Han menar vidare på att många 

människor har problem med sin kommunikation och väljer ut det som de anser är relevant för 
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dem. Personalen har inte tagit tillvara på de anhörigas kunskap som de ska göra, (Lund och 

Sandberg 2000). Även projektet det ” det goda boendets” syfte är att personalen ska se de 

anhöriga som en resurs i vården.   

 

Utifrån dataprogrammet Sofia Omfale rekommenderas att kontaktpersonen ska informera 

vårdtagare och anhöriga om IMP samt ta reda på vårdtagarens dagliga behov, som sedan ska 

dokumenteras för att informationen ska vara lätt tillgänglig för all personal. Det är av största 

vikt att anhöriga får vara delaktiga i IMP när den enskilde inte kan föra sin egen talan. IMP 

ska vara en omsorgsgaranti för den enskilde och kontaktpersonens ansvar är att detta uppfylls. 

Det finns olika typer av relationer så som symetriska och komplementära. Komplementära  

relationer är ojämlika och personerna bidrar till relationen genom olika roller, till exempel 

arbetsgivare och anställd. Vad vi kan se i våra resultat är att det oftast förekommer en 

komplementär relation mellan anhöriga och vårdare då de har olika erfarenheter och 

utbildning. Resultatet blir att man utövar en maktkamp istället för att ta tillvara på varandras 

kunskaper. Merparten av all kommunikation bildar mönster. Kommunikationsmönster ger 

ofta uttryck för makt, dominans och underordning, och kommunikationsteorin kan därför vara 

en hjälp för att identifiera förtryck, ojämlika och orättvisa. (Payne, 2002) 

 

Ett exempel som kan vara viktigt att få med i IMP kan vara att vårdtagaren inte vill stiga upp 

så tidigt eller alltid ha en servett vid bordet. Sand (2005) tar upp att anhöriga anser att 

vårdtagaren får den dagliga omsorgen tillgodosedd, men personalen glömmer de små behoven 

som kan vara viktiga för vårdtagaren exempelvis att vårdtagaren alltid vill ha ett glas vatten 

vid sängen. Enligt tidskriften (Äldreomsorg 2006) så är det viktigt att komma ihåg att 

vårdtagaren är delaktig i IMP och inte ta bort de som vårdtagaren själv klara i sin omsorg.  

 

 

4 Vilka behov av stöd finns för den anhöriga? 

Alla anhöriga upplever att de i dagsläget inte har något behov av stöd, de uppgav att stödet fås 

genom familjen och att de kan dela på ansvaret för sin närstående. 

  

”… Något stöd saknar jag inte. Vi är två som besöker min närstående så vi har stöd av 

varandra…” 
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”… Jag har inget behov av något stöd, allt är bra och vi är fler som hälsar på…” 

 

”… Jag har inte något behov av anhörigstöd, men tog en broschyr om anhörigombud vid 

anhörigträffen…” 

 

En anhörig tycker att hon får ett stöd av personalen när den närstående är besvärlig. 

 

”… Jag tycker det finns bra stöd här på boendet. Det kan vara besvärligt när jag åker hem då 

vill min närstående följa med hem. Men då kan jag prata med personalen och då känns det 

bättre. Jag har även träffat andra anhöriga som också har det så. Varje eftermiddag så fikar 

boende, anhöriga och personal tillsammans det är trevligt och man lär känna personalen och 

andra anhöriga…” 

 

Alla uppger att ett stöd hade varit till stor hjälp innan deras närstående flyttade till boendet, då 

situationen var mycket besvärlig för de anhöriga.  

 

”… Jag tycker det var en lättnad när min närstående flyttade in här. För innan var det så 

jobbigt och oroligt för oss…”  

 

”… Anhörigstödet hade man behövt innan min närstående flyttade till det här boendet…”  

 

”… Jag känner lugn och ro nu när min närstående har fått ett boende med personal som finns 

tillgänglig dygnet runt…” 

 

Alla anhöriga som var på anhörigträffen fick information om anhörigstöd och att det skulle 

anordnas en studiecirkel om demenssjukdomar. Alla anhöriga hade varit på anhörigträffen på 

boendet och upplevde det som positivt, men för en anhörig så blev det för mycket information 

på en gång och upplevelsen blev svårbegriplig.   

 

”… Det pratades om anhörigstöd och något projekt på anhörigträffen, men det känner jag 

inte till. Informanten känner även att begreppen var svårbegripliga, därför känner jag att 

informationen inte gav så mycket…” 
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”… Vi går alltid på de anhörigträffar som ordnats här för då får man fika tillsammans med 

andra anhöriga och personal…” 

 

Alla anhöriga tycker att deras närstående har det bra på boendet och får en god omsorg.  

 

”… Varje eftermiddag fikar personal, boende och anhöriga tillsammans det är trevligt. Maten 

är trevlig de får tallriken på bordet utan brickan. Jag tycker allt fungerar bra här så jag har 

inte så mycket synpunkter…” 

 

”… Jag tycker min närstående har det bra här, ser alltid fräsch ut och luktar gott. Jag tycker 

det är bra på alla sätt på boendet. Jag upplever att äldre ofta måste vara så väldigt dåliga 

innan man får komma till ett äldreboende…”     

 

Men två anhöriga tyckte att lite skulle kunna utvecklas på boendet. 

 

”… Jag tycker att det är synd att det finns för lite personal på helgerna, för en del helger 

kommer min närstående inte upp. Personalen har frågat om min närstående vill gå upp, men 

jag tycker de ska säga nu ska du gå upp. Man behöver inte fråga vill du gå upp…” 

 

”… Jag tycker de boende sitter för mycket, jag saknar gymnastik och tror att det skulle vara 

bra…” 

 

Analys av frågeställningen 

Anhöriga upplever sig inte i behov av något stöd för tillfället, de känner att de har stöd av 

andra familjemedlemmar och till en vis del av personalen. Whitaker (2005) tar upp att  

familjen utgör det största stödet, och att den anhöriges oro för vårdtagaren minskar efter flytt 

till boendet. Enligt projektet, Det goda boendet, ska personal, anhöriga och vårdtagarna varje 

eftermiddag dricka kaffe tillsammans för att få till en gemenskap. Det var två anhöriga som 

uppgav att de gör det alla eftermiddagar som de besöker sin närstående, fyra anhöriga har inte 

sett det eller varit med om detta. Enligt Hertzberg och Ekman (2000) så vill anhöriga att 

personalen ska ha en möjlighet att samtala vid besöket på boendet. De anhörigas närstående 

bor på olika våningar och på alla våningar ska det vara infört gemensamt eftermiddagskaffe 

med anhöriga. Men det var endast två anhöriga som uppgav att de varit med eller sett detta.  
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Några anhöriga uppgav att de hade behövt haft stöd innan flytten till boendet, då situationen 

ofta kändes ohållbar. Några av de anhöriga uppgav att deras närstående hade fått en växelplats 

eller korttidsboende innan de flyttade till en permanent plats vilket var ett stort stöd då. 

Anhörigstödet ska utgå ifrån den enskildes behov. Enligt Socialstyrelsen (2000) så känner 

anhöriga att stödet kring vårdtagaren på boendet känns trygg då det hela tiden finns personal. 

Anhöriga upplever att de inte känner oro och att ansvaret har minskat. 

 

Alla anhöriga blev informerade på anhörigträffen om att det fortgår olika studiecirklar i 

området och att det skulle starta en demenscirkel. Anhöriga har behov och efterfrågar 

utbildningar och information om sjukdomar (Socialstyrelsen 2000).  

 

Anhöriga kände att vårdtagarna hade det tryggt och bra på boendet och att de fick den omsorg 

som de behövde. Anhöriga kände även att de kunde släppa ansvaret kring vårdtagaren vilket 

kändes lugnt och tryggt.    

 

 

7 Resultatdiskussion 

Vårt syfte med denna studie har varit att se om projektet ”Det goda boendet” hade uppnått sitt 

syfte att tydliggöra kontaktmannaskap och IMP. Personalen på boendet har fått utbildning i 

bemötande och vad kontaktmannaskap innebär. I vår studie ville vi undersöka hur anhöriga 

upplevde kontaktmannaskap och om de kände delaktighet i IMP samt om anhöriga kände att 

de fått dela med sig av sin kunskap kring vårdtagaren. 

 

Resultatet av vår studie visade att alla anhöriga upplevde situationen som väldigt besvärlig 

innan deras anhörige fick flytta till det särskilda boendet. Flera av de anhöriga ansåg att beslut 

om särskilt boende kommer i ett sent skede i omsorgen av vårdtagaren. Anhöriga upplevde att 

de själva fick ta det största ansvaret för sin anhörige trots insatser av hemtjänsten. Alla 

anhöriga tyckte att det hade gått bra att flytta sin närstående till det särskilda boendet och de 

blev väl mottagna av personalen och att deras vårdtagare hade det bra på boendet.  

 

På alla anhörigträffar på boendet informerar enhetschefen om projektet ”Det goda boendet” 

vad det innebär samt att varje vårdtagare ska ha en kontaktperson på dagen samt en på natten.  
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Några anhöriga uppgav att det var första gången de hörde talas om detta projekt och hade inte 

hört det av personalen tidigare. Vi kan se att det brister i informationen till de anhöriga att 

detta projekt pågår och vad det innebär för de anhöriga.  

 

De flesta anhöriga visste vem som var kontaktperson till vårdtagaren. Kontaktpersonen ska 

informera anhöriga och vårdtagare om vad kontaktmannaskap innebär.  

 

Resultatet visade att anhöriga inte hade fått så mycket information om vad kontaktmannaskap 

innebär från personalen. Utifrån projektet ”Det goda boendet” så ska personalen ha fått 

utbildning i vad kontaktmannaskap innebär. Enhetschefen på boendet litar till att personalen 

via sin utbildning om kontaktmannaskap vet vad uppdraget handlar om samt vilka personer 

som ska få ta del av information kring kontaktmannaskapet. Vi såg att det brister i 

kommunikationen mellan anhöriga och personal. Några av de anhöriga ansåg att de fått 

information vid inflyttningen till boendet, men det fanns även anhöriga som inte ens kände till 

vem som var kontaktperson och kände sig manade att själva ta reda på vem som var 

kontaktperson till vårdtagaren. 

 

För att få till en bättre gemenskap med anhöriga och vårdtagare så har enhetschefen infört att 

eftermiddagskaffet ska vara en samlingspunkt för personal, vårdtagare och anhöriga. Denna 

stund ska vara till för att lära känna varandra och att anhöriga ska känna delaktighet och 

gemenskap också projektet syftar till att personalen måste se anhöriga som en resurs i arbetet 

med vårdtagarna, vilket Falk, Gustavsson och Ritch (2001) tar upp i sin omsorgstriangel. 

Falk, Gustavsson och Ritch (2001) menar också att vårdtagaren, anhöriga och personal måste 

vara i interaktion med varandra för att få till så bra omsorg som det är möjligt för den 

enskilde. Utifrån denna fallstudie har vi kommit fram till att en vissa i personalgruppen inte 

har förstått att de anhöriga har värdefull kunskap om vårdtagaren som kan göra att 

omsorgsarbetet kan bli bättre. 

 

Vid våra intervjuer framkommer det att endast två anhöriga vet vad den individuella 

målplanen innebär. Detta menar vi är negativt, med tanke på att varje enskild ska få 

information om IMP av personalen.  De anhöriga uppger att vårdtagarna är förvirrade. Då den 

enskilde upplevs som förvirrad och inte kan redogöra för sitt omsorgsbehov, så har personalen 

brustit utifrån IMP:s syfte och de klara angivelser som Sofia Omfale utformat. Det vi anser 

vara negativt med datasystemet Sofia Omfale, det är tidskrävande och komplicerat att lära sig 
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hur man ska använda sig av programmet. Dessa angivelser riktar bland annat till att anhöriga 

ska vara delaktiga då vårdtagaren inte fullt ut kan redogöra för sitt omsorgsbehov.  

 

Fyra anhöriga uppger att de inte känner till vad IMP innebär och tycker inte det känns viktigt 

utan anser att vårdtagarna får den omsorg som de behöver. När vi förklarade för de anhöriga 

vad IMP innebar, så tog vi exempel som inte handlade om den personliga omsorgen, utan vi 

förklarade utifrån de små behoven som till exempel att vårdtagaren vill sova länge på 

morgonen eller vill ha fönstret öppet på natten. Då förstod anhöriga syftet med IMP och att 

det inte bara handlar om omsorgsbehovet, utan att man även måste se till varje vårdtagares 

individuella behov som gör att de känner trygghet och tillfredsställelse. Vi kände att anhöriga 

fick en ”aha upplevelse” och insåg vikten av IMP. Flera av de anhöriga berättade för oss om 

deras anhöriges individuella behov. De ansåg att om de fått information om vad IMP inneburit 

och fått vara delaktiga i IMP så hade många missförstånd mellan personal och vårdtagaren 

kunnat undvikas. Som till exempel att en av vårdtagarna ville ha en servett i knäet vid alla 

måltider, vilket personalen inte visste och som gjorde att vårdtagaren blev svårhanterlig vid 

alla måltider. Detta kan ha sin på grund i brist på kommunikationen med anhöriga. 

 

Vi menar att anhöriga är de som är experter på sina närstående. De har under flera års tid levt 

nära sina närstående för att sedan vårda han/henne i dennes hem med hjälp av hemtjänst. 

Därför anser vi att man alltid ska ha en bra kommunikation med anhöriga samt att de ska vara 

delaktiga i IMP då de ofta sitter inne med viktig kunskap om vårdtagaren.  

 

Resultatet visade att anhöriga saknade ett stöd när vårdtagaren bodde hemma. Deras situation 

var väldigt arbetsam då de varje dag var tvungna att besöka och hjälpa sin närstående. De 

kände även att hjälpen från hemtjänsten inte räckte till, utan de fick ta en stor del av omsorgen 

kring den närstående. Anhöriga var hela tiden oroliga för sina närstående eftersom de inte  

klarade sin vardagssituation samt att det även hände allvarliga saker omkring dem, som till 

exempel att de glömde stänga av spisen eller att de gick ut mitt i natten utan att vara medveten 

om detta. Efter flytten till boendet så känner anhöriga att de får stöd av andra anhöriga och i 

viss mån av personal och att de känner stor trygghet i att den anhörige bor på det särskilda 

boendet.  

 

Författarna upplevde att projektet ”Det goda boendet” inte till fullo uppfyllt sitt syfte vad det 

gäller att anhöriga ska veta vad kontaktmannaskap och IMP innebär samt att personalen ska 
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se de anhöriga som en resurs. Vi anser att kommunikationen, informationen och rollerna 

måste bli bättre för att få till en bra social omsorg. Personer kring den äldre måsta förstå att vi 

har olika professionella roller kring vårdtagaren som kan vara till stor nytta för dennes vård 

och omsorg. Personal och anhöriga måste ha en bättre kommunikation med varandra för att 

kunna förstå hur den äldre hade det innan flytten samt efter flytten till det särskilda boendet. 

Får man till den relationen så tror vi att de äldre kommer att må mycket bättre i sin omsorg.  
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Exempel på en vårdtagares IMP  

Målsättning: 

Målet för den enskilde på äldreboendet är att denne ska känna trygghet och få ett rikare socialt 

liv. Den enskilde ska få hjälp med det som denne inte klarar själv samt att ha vetskap om att 

personal finns tillgängligt dygnets alla timmar, med bibehållen integritet.  

 

Överenskommelse: 

Kalle tycker om att vara aktiv och vill gärna vara med på aktiviteter. Han uppskattar kortspel, 

musik och titta på sport. Kalle vill även hjälpa till med det han orkar, till exempel duka 

bordet. Dottern kommer ofta på besök och tar med Kalle ut på promenad. Kalle vill alltid ha 

dörren stängd till sitt rum. 

 

På morgonen: 

Kalle behöver stöttning vid påklädning samt vid rakning. Han klarar att tvätta övre själv, han 

klara även toalettbesöken själv. Två gånger i veckan vill Kalle ha hjälp med duschning, han 

behöver då hjälp med tvätt av håret samt nedre tvätt, han tycker att det är viktigt att se städad 

ut. 

 

Måltider: 

Kalle klara av att äta själv med sked, men måste ha hjälp med att dela maten samt viss 

stöttning. Kalle tycker om det mesta som serveras. 

 

På kvällen: 

Kalle tycker om att vara uppe sent på kvällen och vill gärna se olika sportprogram. Han klarar 

av att tvätta och klä av sig själv med stöttning från personal. Han vill ha fönstret på glänt för 

att få det svalt och skönt i rummet. 

 

Natten: 

Kalle vill gärna ha tillsyn en gång på natten han tycker att det är tryggt att någon tittar in 

(Sofia Omfale). 

 

 

                                                                                                              Bilaga 1 
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Intervjuguide       

Innan personen flyttade till det särskilda boendet 

Vill du berätta hur tiden har varit för dig som anhörig innan din närstående flyttade hit till 

boendet?  

Hur lång tid har din närstående bott här? 

Hur kändes det när din närstående flyttade till det särskilda boendet? (Mottagandet, 

informationen)  

 

Upplevelser av kontaktmannaskap 

Vet du vad kontaktmannaskap innebär?  

Har din närstående en kontaktperson? 

Vet du vem det är? 

Har ni träffats? 

Vad har du för synpunkter på kontaktmannaskap? (negativa/positiva saker) 

Får du information av din kontaktperson/personalen vad din närstående har gjort under 

dagen?  

 

Delaktighet i IMP 

Vet du vad en individuell målplan är? 

Har din närstående en IMP? 

Upplever du att du har deltagit i IMP? 

Vad anser du om IMP? 

Har du som anhörig fått delge personalen dina kunskaper om din närstående?(behov, rutiner) 

Upplever du att din närstående får en god omvårdnad här på boendet? 

 

Anhörigstöd 

Känner du att det finns ett stöd till dig som anhörig? 

Saknar du något stöd som anhörig? (vad saknas) 

Finns det något du saknar eller skulle vilja utveckla här på boendet? 

Har du några egna frågor? 

                                                                                                                 Bilaga 2 

 
 


