
Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping 

Avdelningen för Rehabilitering 

Box 1026, SE-551 11  JÖNKÖPING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närståendevårdares syn på teknologi och webbaserade 

tjänster i vårdandet av en äldre närstående i hemmet 

med en diagnostiserad demenssjukdom. 
 

 

Johan Nilsson & Jenny Johansson  

 

 

Examensarbete, 15 hp. Kandidatuppsats 

Arbetsterapi 

Jönköping, Januari 2009  
 

Handledare: Anita Björklund, universitetslektor 

 

Examinator: Carita Håkansson, Fil Dr, lektor 

 



 

 

Sammanfattning 
 

I dagens samhälle har det framkommit att tekniken som utvecklas sällan eller aldrig har an-

passats efter närståendevårdares behov och situation. För att kunna förändra närståendevår-

darnas förutsättningar för användandet av teknologi och webbaserade tjänster är det viktigt att 

deras syn på teknologi och webbaserade tjänster kommer fram. Syftet med studien är att besk-

riva hur närståendevårdare ser på teknologi och webbaserade tjänster i vårdandet av en äldre 

närstående i hemmet med en diagnostiserad demenssjukdom. Lämplighetsurval med nio in-

formanter som uppfyllde inklusionskriterierna genomfördes i samarbete med anhörigkonsu-

lenter. En ostrukturerad intervjuguide användes som datainsamlingsinstrument. Databearbet-

ningen genomfördes genom kvalitativ analys. Resultatet visar att det finns tre utmärkande 

områden som belyser närståendevårdares syn på teknologi och webbaserade tjänster i vårdan-

det av en äldre närstående i hemmet med en diagnostiserad demenssjukdom. Dessa områden 

är: att teknologi och webbaserade tjänster ska underlätta vårdandet, underlätta kommunikation 

samt hinder för användning av teknologi och webbaserade tjänster. Enligt informanterna är 

det viktigt att teknologi och webbaserade tjänster ska underlätta vårdandet genom att de ska 

vara lätta att använda, ge en trygghet samt vara anpassade efter närståendevårdares situation 

utifrån deras förslag på förbättringar. Det är också viktigt att teknologi och webbaserade tjäns-

ter underlättar kommunikation i vården av deras närstående. Informanterna anser att det är 

vikigt att kommunikationen med vårdpersonal/nätverk underlättas, att de får stöd och hjälp 

vid användandet av teknologi och webbaserade tjänster samt att kommunikationen underlättas 

genom ljud och bild kombinerat. Hinder för användning av teknologi och webbaserade tjäns-

ter beror enligt informanterna på avsaknad av behov, avsaknad av information samt att det är 

något för andra men inte för dem. Det är viktigt att dessa aspekter tas i beaktande för att tek-

nologi och webbaserade tjänster ska anpassas utifrån målgruppen.  

 

Nyckelord: hinder för användning, intervjustudie, underlätta kommunikation, underlätta vår-

dande.  

 



 

 

Summary 
 

Title: Significant others’ views on technology and web-based services in home care of an 

elderly next-of-kin with diagnosed dementia  

 

In today's society, it has emerged that the development of technology rarely or never accom-

modates to the significant others’ needs and situation. In order to change significant others’ 

requirements for the use of technology and web-based services, it is important that their views 

on technology and web-based services are attended to. The study aim was to describe signifi-

cant others’ views on technology and web-based services in home care of an elderly next-of-

kin with diagnosed dementia. Convenience sampling of nine informants, in relation to certain 

inclusion criteria, was conducted in collaboration with relative consultants. The method for 

data collection was qualitative interview by use of an unstructured guide. Data processing was 

carried out by qualitative analysis. The results show that there are three distinctive areas 

which highlight significant others’ views on technology and web-based services in home care 

of an elderly next-of-kin with diagnosed dementia. These areas are: that technology and web-

based services will facilitating care, will facilitate communication, and barriers to use tech-

nology and web-based services. According to informants, it is important that technology and 

web-based services will facilitate the care of an elderly next-of-kin, that they are easy to use, 

providing the security and adapted significant others’ situation based on their suggestions. It 

is also important that technology and web-based services will facilitate communication in the 

care of their next-of-kin. The informants believes it is important to communicate with profes-

sionals/ network, that they get support and help in using technology and web-based services 

and communication facilitated by the sound and image combined. Barriers for using technol-

ogy and web-based services depends according to informants on the absence of need, lack of 

information and that there is something for others but not for them. It is important that these 

aspects are taken into account so technology and web-based services will be adjusted based 

on the audience. 

 

Keywords: barriers to use, facilitate care, facilitate communication, interview study. 
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Inledning 
 

På uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet genomför medarbetare vid avdelningen för rehabilitering 

vid Hälsohögskolan i Jönköping ett projekt. Syftet med projektet är att ta reda på anhörigvår-

dares/närståendevårdares behov av produkter och/eller teknologi samt webbaserade tjänster 

som de behöver när de vårdar en närstående över 65 år i hemmet. Inom ramen för detta pro-

jekt har författarna till denna studie valt att inrikta sig på att beskriva hur närståendevårdare 

ser på teknologi och webbaserade tjänster i vårdandet av en närstående över 65 år i hemmet 

med en diagnostiserad demenssjukdom.  

Regeringen har uppmärksammat att utvecklingen av teknologi sällan har anpassats efter anhö-

rigas situation och behov när det gäller vårdandet av en anhörig. Av den anledningen propa-

gerar regeringen för att tekniken behöver utvecklas för att bättre passa denna målgrupp. Rege-

ringen har avsatt 6 miljoner kronor per år, för år 2007, 2008 samt 2009, för att detta uppdrag 

ska kunna utföras (Socialdepartementet, 2007).  

Enligt Socialstyrelsen (2002) har anhörigvårdare ofta ett fysiskt och psykiskt krävande om-

sorgsansvar. I en studie genomförd vid Socialhögskolan i Stockholm arbetar cirka 60 000 

kvinnor och 20 000 män på deltid eller har avslutat sitt yrkesliv, för att kunna ta hand om sina 

äldre anhöriga (Lindgren, 2008). Vidare beskriver Lindgren (2008) att anhörigvårdare som 

hjälper sina anhöriga ofta känner en stor belastning, får en försämrad livskvalitet och att de 

inte får tillräckligt med stöd från omgivningen.  

I dagens samhälle är det viktigt att ta hänsyn till individens perspektiv då många äldre vill 

kunna bo kvar i hemmet även när de upplever problem och svårigheter att vara självständiga. 

Enligt Jahlenius (2007) är det av den anledningen viktigt att bostaden fyller en rad funktioner, 

bland annat att den ska vara utformad för att passa för anhörigvård. Det är också viktigt att 

personer med funktionshinder får rätt utformat teknikstöd i boendet för att kunna upprätthålla 

kontakten med omvärlden och klara de dagliga aktiviteterna. I en studie av Hanson, Magnus-

son, Oscarsson och Nolan (2002) visar resultatet på att tekniska produkter har positiva effek-

ter för anhörigvårdare vid vårdandet av äldre. Enligt Hansson och Magnusson (2005) finns det 

idag en stereotyp om att äldre människor är motståndare till teknologi. Hansson och Magnus-

son (2005) menar vidare att det finns studier som visar på att om äldre människor och deras 

närståendevårdare ser fördelarna med teknologi och får de den hjälp och stöd de behöver för 

att lära sig baskunskapen, kan de ta till sig teknologi. Detta styrks av att Andersson, Hanson 

och Magnusson (2002) beskriver att äldre personer och deras anhörigvårdare kan ta del av ny 

teknik under förutsättning att den är lätt att förstå, lätt att använda och är till nytta i vårdandet 

av en anhörig. Teknik kan också bidra till att äldre personer och deras anhörigvårdare utveck-

lar nätverk med personer i liknande situationer.  

Enligt Socialdepartementet (2007) kan teknikutvecklingen möjliggöra för många individer att 

kunna bo kvar i den invanda bostaden samt bibehålla en hög livskvalitet. Detta är en positiv 

effekt för samhället då fler förväntas bo kvar i hemmet. Genom ökad information och ett väx-

ande intresse från marknaden, förväntas de äldres tillgång till bra hjälpmedel öka (Socialde-

partementet, 2007). Författarna anser av den anledningen att det är viktigt att arbetsterapeuter 

får en så bred kunskap som möjligt om hur behoven av teknologi ser ut i vårdandet av en när-

stående. Detta för att kunna göra bra bedömningar vid förskrivning av teknologi, i syfte att 

underlätta vårdandet.  
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Bakgrund 

Äldre 
För att räknas som en äldre person i Sverige ska man vara fylld 65 år (Berg, 2007). Enligt 

Månsson (2008) består denna grupp i dagsläget av cirka 1,6 miljoner människor och vidare 

nämns att omsorgsbehovet ökar med stigande ålder. Antalet äldre över 65 år, kommer enligt 

Statistiska Centralbyrån (SCB) (2007) att öka och inom en tioårsperiod förväntas antalet äldre 

att öka med cirka 24 %, det vill säga en ökning med cirka 378 000 personer. Orsaken till 

denna utveckling är de stora kullar av barn som föddes på 1940-talet.  

 

Med stigande ålder ökar risken att drabbas av sjukdom. Äldre har av den anledningen ofta 

flera sjukdomar samtidigt, vilket kan göra det svårt att skilja på vad som orsakas av normalt 

åldrande eller vad som beror på sjukdom (Wikby & Johansson, 1999). Enligt Berg (2007) 

består det äkta åldrandet av förändringar och försämringar i kroppens olika system beroende 

på stigande ålder. Detta är ett resultat av ärftliga mekanismer och sammankopplas inte med 

sjukdomar.  

 

Model of Human Occupation (MoHO) är en arbetsterapeutisk modell där man ser en äldre 

person som en aktiv varelse som påverkas av sina vanor, sin vilja och utförandekapacitet. 

Dessa aspekter påverkar uppfattningar, värderingar och de val äldre gör (Kielhofner, 2008). 

Vanor är en viktig del av en äldre människas liv och i enlighet med Kielhofner (2008) skapar 

vanor ett flexibelt sätt att använda förmågor man har lärt sig ifrån tidigare upplevelser och 

erfarenheter i den aktuella miljön. Detta stärks av Wilcock (2006) som menar att anpassning 

uttrycks med bland annat instinkter och vanor som hjälper människan och individen att ta till 

vara på tillgängliga resurser. Enligt Kielhofner (2008) är det viktigt att se människan utifrån 

en rad olika perspektiv exempelvis personens subjektiva värderingar, så att individer får den 

hjälp och vård de vill och behöver så att de kan bibehålla sina vanor och roller.  

Anhörigvårdare/Närståendevårdare 
Begreppet anhörigvårdare syftar till en familjemedlem eller släkting som vårdar en person i 

hemmet. Närståendevårdare är ett begrepp som innefattar en nära vän eller granne som antar 

rollen som anhörig vid vård av en person i hemmet (Johansson & Sundström, 2004).  

 

Enligt Hansson, Jegermalm & Whitaker (2000) har anhörigvårdare uppmärksammats de sen-

aste åren på grund av förändringar inom vården och av omsorgen av de äldre. Dessa föränd-

ringar beror bland annat på färre vårdplatser, kortare vårdtider, omprioriteringar inom kom-

munernas institutionsboende och hemhjälp. I dag finns det enligt Lindgren (2008) cirka 84 

000 anhörigvårdare i Sverige och då allt fler personer med exempelvis demens kan bo kvar 

hemma, förväntas anhörigas roll öka. Enligt Nelis, Quinn och Clare (2008) uppskattas närstå-

endevårdare spendera mellan 5-20 timmar per dag för vård av sin närstående, i genomsnitt 60 

timmar i veckan.   

 

Anhörigomsorg syftar till den vård en individ får av en anhörig på grund av svårigheter att 

klara sig självständigt i hemmet. Med anhörigstöd eller stöd till anhöriga menas olika insatser 

som syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta de anhörigas situation (Johansson & 

Sundström, 2004).  

 

Exempel på insatser till målgruppen är ”Carers outcome agreement tool” (COAT) som är ett 

forskningsprojekt mellan sju kommuner i Sverige. COAT- projektet erbjuder anhörigstöd ex-
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empelvis avlastning i hemmet och riktar sig till anhörigvårdare som vårdar en anhörig över 65 

år i det egna hemmet.  Syftet med COAT är att planera, följa upp och utvärdera stöd till anhö-

rigvårdare (Socialstyrelsen, 2008; Socialtjänsten, 2008). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2007) varierar behovet av stöd hos anhörigvårdare. Vissa anhöriga har 

behov av avlastning för att orka med vårdandet av den anhöriga eller få tid för sig själv. Me-

dan andra anhöriga har behov av att få information och kunskap för att kunna förbättra och 

känna sig trygga i sin roll som vårdare. Exempel på stöd som erbjuds personer som vårdar en 

anhörig i hemmet är: avlastning via korttidsboende, dagverksamhet eller avlastning i hemmet 

(Socialstyrelsen, 2007). Anhörigbidrag är en ersättning som erbjuds till anhöriga som fortfa-

rande är yrkesverksamma men som måste avstå från arbete då de vårdar en anhörig med ex-

empelvis en demenssjukdom (Lindgren, 2008).  

 

Författarna avser att använda det vidare begreppet närståendevårdare som innefattar båda be-

greppen anhörigvårdare och närståendevårdare i denna studie.  

 

Enligt Kielhofner (2008) påverkar exempelvis rollen som närståendevårdare vad individer gör 

och hur de upplever olika situationer. Vissa roller är informella medan andra uppkommer ur 

personliga händelser. I närståendevårdarens fall kan rollen som närståendevårdare uppkomma 

vid en personlig händelse då en närstående är i behov av vård. Vid vård av en närstående med 

en demenssjukdom uppkommer enligt Keady, Ashcroft-Simpson, Halligan och Williams 

(2007) vårdrollen under förloppet av sjukdomen.  

 

Kielhofner (2008) beskriver att på grund av den roll vi har, lär vi oss vad som förväntas av 

den aktuella rollen och uppträder därefter på ett specifikt sätt. Rollen som närståendevårdare 

delas med många andra, men trots det är närståendevårdarna i grunden väldigt olika då varje 

människa har olika bakgrunder och strävar efter olika saker. Detta belyser Kielhofner (2008) 

då han beskriver att när människor delar ett kulturellt perspektiv med människor runt omkring 

sig, har varje enskild människa unika tankar och viljekraft. Enligt Nelis, Quinn och Clare 

(2008) upplever många att rollen som närståendevårdare ger dem en hög nivå av tillfredstäl-

lelse då de får en känsla av effektivitet eftersom de bevisar för sig själva att de har förmågan 

att lösa problem när de uppstår i en vårdsituation. 

Demens 
Enligt Berg (2007) är demens en psykisk avtrubbning som kännetecknas av tillbakagång i 

psykisk förmåga vad gäller minne, inlärning och orientering till tid, rum och person samt för-

måga att klara sig självständigt i det vardagliga livet. Demens är en tröskeldiagnos, vilket be-

tyder att sjukdomen först kan diagnostiseras när symtomen nått en viss nivå. År 2003 fanns 

det enligt Bergdahl och Johansson (2007) cirka 139 000 personer med en demenssjukdom i 

Sverige och varje år beräknas ytterligare cirka 24 000 personer insjukna. 

  

För att få diagnosen demens måste kriterier enligt DSM-IV uppföljas. 1) Försämring av flera 

kognitiva funktioner, vilken visar sig genom A) nedsatt minne samt B) minst ett av följande:  

 

 Afasi - Språkstörning  

 Apraxi - Oförmåga att utföra ändamålsenliga rörelser trots normal rörelseförmåga 

 Agnosi - Oförmåga att känna igen föremål 
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 Störd exekutiv funktion - Svårigheter att planera och organisera. 

2)  Nedsättning av sådan grad att socialt liv och/eller arbete störs, från tidigare högre funktion 

(Berg, 2007; Landstinget västernorrland, 2007). 

 

Berg (2007) skriver vidare att demenssjukdomen kan ligga latent i kroppen i flera år, utan att 

den bryter ut för fullt. De största riskfaktorerna för att insjukna i en demenssjukdom är enligt 

Lindgren (2008) hög ålder, ärftlighet, traumatiska skallskador och livsstilen. Det är vanligare 

att personer över 65 år insjuknar i en demenssjukdom och det är oftare kvinnor än män som 

insjuknar, även om man tar hänsyn till att kvinnor i genomsnitt lever längre. Enligt Berg 

(2007) är de två vanligaste demenssjukdomarna Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. 

Alzheimers sjukdom kännetecknas av tillbakabildning av nervceller i hjärnan medan skador 

orsakade av störningar i hjärnans blodcirkulation orsakar vaskulär demens. Enligt Jahlenius 

(2007) är kognitiva nedsättningar de svårigheter en person kan ha att ta emot, organisera och 

att använda kunskap, likaså påverkas förmågan att uppfatta, lära in och tänka. 

 

Enligt Marcusson, Blennow, Skoog och Wallin (2003) kan demens delas in i tre olika svårig-

hetsgrader: mild, medelsvår och svår. Mild demens innebär att individen klarar av att leva på 

egen hand men har en klar nedgång i intellektuell, social och arbetsmässig förmåga. Vid me-

delsvår demens behöver individen daglig tillsyn, för att vid svår demens övergå till att stän-

digt behöva tillsyn.  

  

Enligt Price (2007) finns det studier som visar på att personer med en demenssjukdom funge-

rar bättre i sin hemmiljö än i andra tänkbara miljöer. Individerna anpassar sig till sin omvärld 

och anpassar omvärlden till sig själva, under sin livstid. Vanor, rutiner, strukturen i ett rum 

och vad som finns i det hjälper till att skapa minnen och förstärka minnen och förmågor som 

associeras med dem. Ingen annanstans är detta starkare än i ens egna hem. Detta betyder att 

en person med demens har lättare att utföra moment exempelvis matlagning då han/hon be-

finner sig i en invand miljö och kan följa sina vanor och rutiner.  

 

Enligt Got-IT Resurscenter (2005) är det funktionsnedsättningen en person har som styr be-

hovet av hjälpmedel och inte diagnosen. Enligt Starkhammar och Dahlenborg (2002) måste 

hjälpmedel introduceras tidigt i sjukdomen för att ett positivt resultat ska uppnås. Detta styrks 

av Cahill, Begley, Faulkner, och Hagen (2007) som beskriver att ofamiljära föremål ofta blir 

problematiska att använda och förstå för personer med en demenssjukdom, speciellt under det 

fortlöpande sjukdomsförloppet.  

 

Kognitiv assisterande teknologi kan hjälpa både individen och hans/hennes vårdare och kom-

mer spela en stor roll i framtidens vård av personer med demens (Cahill et al., 2007). Enligt 

Kielhofner (2008) kan en funktionsnedsättning minska delaktigheten men behöver inte för-

hindra den under förutsättningen att det finns ett lämpligt stöd i miljön.   

Teknologi  
Författarna definierar teknologi som elektroniska kognitiva hjälpmedel som används för att 

kompensera kognitiva funktionsnedsättningar hos personer med en demenssjukdom, exem-

pelvis spisvakt, timer, larm, elektroniska kalendrar, påminnelseklocka, bildportstelefon, för-

enklad fjärrkontroll, dosseringshjälpmedel med mera.    

 

Enligt Starkhammar och Dahlenborg (2002) definieras assisterande teknologi som en apparat 

eller ett system som möjliggör för en person att utföra ett moment som han/hon annars inte 
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skulle kunna klara av att utföra. Assisterande teknologi ökar också möjligheten att på ett lät-

tare och säkrare sätt utföra uppgiften. McCreadie och Tinker (2005) menar i enlighet med 

Starkhammar och Dahlenborg (2002) att assisterande teknologi har förmågan att minska klyf-

tan mellan individens kapacitet och miljöns krav, vilket kan ge individiden möjlighet att leva i 

sin invanda miljö. Enligt Kielhofner (2008) erbjuder varje miljö en rad olika möjligheter, re-

surser, krav och restriktioner. Det som bestämmer hur individens beteende påverkas är dennes 

värderingar, intressen, roller, vanor och utförandekapacitet.  

 

Kognitiva hjälpmedel definieras enligt Blomquist och Månsson (2005) som produkter som 

avser att kompensera kognitiva svårigheter, till exempel förmågan att minnas, orientera sig i 

tid och rum, problemlösningsförmåga, numerisk förmåga och språklig förmåga. Månsson 

(2008) anser att användandet av teknologi kan vara ett sätt att återskapa strukturen i vardagen. 

Det finns tre huvudgrupperingar av aktiviteter där personer med kognitiva nedsättningar kan 

behöva teknisk eller fysisk assistans. Dessa är 1) hushållsgöromål, 2) intressen, fritidsaktivite-

ter och kommunikation samt 3) kommunikation i sociala aktiviteter. Accepterandet av assiste-

rande teknologi av äldre beror på samspelet mellan behovet av hjälp och produktens kvalitet, 

effektivitet, tillförlitlighet, säkerhet, tillgänglighet, kostnaden samt produktens utformning 

(McCreadie & Tinker, 2005).  

 

Exempel på olika tekniska lösningar som enligt Lundberg (2008) kan användas i vårdandet av 

en anhörig med kognitiva nedsättningar är: 

 

 Bildportstelefon med fjärröppning av lägenhetsdörr - En bildportstelefon som under-

lättar för personer med minnesproblematik att se vem som ringer på dörren.   

 Bortalås - Ett lås som stänger av farliga system exempelvis gas och elektriska uttag.  

 Låset varnar dessutom om någon dörr eller något fönster är öppet. 

 Påminnelsetavla vid utgången - En tavla som uppmärksammar med en röd lampa om 

något fönster står öppet eller om spisen är på. 

 Spisvakt - Programmering som stänger av strömmen till spisen om en platta blir för 

varm (Lundberg, 2008). 

I en studie gjord av Hjälpmedelsinstitutet och Handikappförbundens samarbetsorgan (2007) 

kan teknik användas för att stärka deltagare med en demenssjukdom utifrån dennes vanor, 

rutiner, behov och önskemål. Detta styrks av Kielhofner (2008) som menar att det är viktigt 

att utgå ifrån en helhetssyn på individen, så att individen kan få den hjälp som är nödvändig 

för att kunna fungera i sin vardag. 
 

Exempel på kognitiva hjälpmedel för personer med demens är enligt Molina, Pettersson, 

Jonsson och Keijer (2007):  

 

 Påminnelseklocka: Programmerbar klocka med tal, alarm och påminnelse.  

 

 Förgätmigejkalender: En elektronisk kalender som visar aktuell dag och tid (Molina et 

al., 2007).  

 

Exempel på hur kognitiva hjälpmedel kan användas för personer med en demenssjukdom är 

en studie gjord av Topo, Saarikalle, Begley, Cahill, Holthe och Macijauskiene (2007), där en 

automatisk natt-dag kalender användes. Denna användes för att hjälpa personer med en de-
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menssjukdom med tidsorienteringsproblematik, exempelvis att förstå tid, veta vilken dag det 

var, att skilja på natt-dag med mera. Fördelar med natt-dag kalendern visade sig vara att 

många personer lärde sig orientering kring tid och dag, vilket resulterade i att många kände 

sig lugnare och säkrare. Nackdelar med kalendern var att en viss motivation krävdes för ett 

effektivt användande och att en del personer ständigt behövde bli påminda om att titta på ka-

lendern vilket kan leda till irritation, orolighet och besvikelse. Enligt Topo, et al. (2007) kan 

användandet av natt-dag kalendern tillsammans med annan assisterande teknologi designad 

för personer med demens visa på att det går att göra mycket för personer med komplex sjuk-

domsbild.  

 

Enligt Topo, Saarikalle, Begley, Cahill, Holthe och Macijauskiene (2007) finns det idag ett 

EU-projekt mellan länderna Litauen, Norge, Finland, Storbritannien och Irland. Projektet he-

ter ”Enabling technologies for people with dementia” (ENABLE). En studie genomfördes år 

2007 som en del av detta projekt. Syftet var att undersöka om det var möjligt att underlätta 

självständigheten för personer med en demenssjukdom i hemmet och främja deras välmående 

genom att använda teknologiska system och produkter (teknologi). Resultatet visade att det 

var möjligt att kompensera tidsorienteringsproblematik genom att använda assisterande 

hjälpmedel (teknologi), under förutsättningar att bedömningen görs utifrån individens och 

familjens behov, att utformningen täcker behoven samt att hänsyn tas till individens motivat-

ion.  

 

Assisterande teknologi har många fördelar men enligt Miskelly (2001) har inte alla individer 

nytta av tekniska hjälpmedel och utrustning (teknologi) och varje individuell situation måste 

noggrant värderas. En del individer välkomnar teknologin medan andra ser teknologin som en 

inkränkning av privatlivet (Miskelly, 2001). Detta är en viktig aspekt att ha i åtanke då tek-

nologi kan ses som användbart, men det är trots det individens behov och önskemål som står i 

fokus.  

Webbaserade tjänster 
I dagens samhälle har internet fått en betydelsefull roll och blivit en del av vardagen för en 

stor del av befolkningen. Internet kan bland annat användas för att förmedla och söka inform-

ation, för att träffa likasinnade människor samt att skicka e-post (Bergius, 2008). Enligt sta-

tistik ifrån World Internet Institute från år 2007 använder 90-95% av åldersgruppen 16-24 år 

internet och motsvarande 50 % av åldersgruppen 65-74 år (Bergius, 2008).  

 

En allt mer sofistikerad teknik kan tyckas vara utestängande för äldre människor, men enligt 

Bergius (2008) kan denna teknik öka möjligheten för äldre och personer med en funktions-

nedsättning att kunna medverka i samhället aktivt och på lika villkor som alla andra medbor-

gare. Sett ur ett historiskt perspektiv började datorer användas i en större utsträckning som 

hjälpmedel för personer med en funktionsnedsättning under 1980-talet (Lidström & Zachris-

son, 2005).    

 

Webbaserade tjänster innefattar tjänster i form av utbildning och stöd som förmedlas via en 

dator som är uppkopplad till internet. Syftet är att närståendevårdaren lättare ska kunna hjälpa 

sin anhörige i det vardagliga livet (Utbult, 2004). Ett exempel på hur webbaserade tjänster kan 

användas i vård av närstående är ACTION- projektet där IT används på tre olika sätt: 

 

 Datorbaserade informations- och utbildningsprogram om vård och omsorg 

i det dagliga vårdarbetet. 

 



 

7 

 Bildtelefon som anhörigvårdare använder för att kommunicera med varandra 

och med vård- och omsorgspersonal. 

 

 Anhörigvårdarna och de vårdade har tillgång till internet, för att kunna utnyttja befint-

liga tjänster samt bilda nätverk med andra människor i liknande situation (Utbult, 

2004). 

”Assisting carers using telematics interventions to meet older person´s needs” (ACTION) är 

ett EU-projekt i samverkan där Högskolan i Borås ingår, vars uppgift är att vidareutveckla ett 

IT baserat anhörigstöd. Syftet med projektet är att öka autonomi, oberoende och kvalitet i det 

dagliga livet för äldre och deras anhörigvårdare (Lundberg, 2008). Ett resultat av ACTION 

visar på att familjer blev mer medvetna om sin och andras situation, vilket bidrog till att 

många familjer kände sig mindre isolerade när de insåg att de inte var ensamma i sin situation 

(Hansson & Magnusson, 2004). 

Ett exempel på att webbaserade tjänster kan ha en positiv effekt hos äldre är ett projekt som 

genomfördes i Japan. Projektet involverade videotelefoner och resultatet visade att äldre del-

tagares kommunikation förbättrades på grund av en kontinuerlig kontakt med vårdpersonal 

(Borg, Hansson & Magnusson, 2004).    

Författarna till den här studien definierar webbaserade tjänster som tjänster som erbjuds av 

vårdgivare exempelvis kommun och landsting via en dator uppkopplad till internet. Exempel 

på tjänster är: vårdprogram/informationsprogram, nätverksgrupper med mera.  

 

Enligt en studie gjord av Czaja och Rubert (2002) var syftet att ge stöd till närståendevårdare 

och förbättra livskvalitén för både närståendevårdare och den vårdade. Studien innehöll en rad 

interventioner med exempelvis ”computer integrated telephone system” (CTIS) vilket är ett 

bildtelefonsystem som tillåter text och röstmeddelanden under interaktionen. Tjänster som 

fanns att tillgå genom detta system var bland annat diskussionsgrupper där närståendevårdare 

hade telefonkonferenser online. Generellt tyder resultatet på att alla närståendevårdare lärde 

sig systemet, tyckte att det var lätt att använda och fann det värdefullt. 

 

Det finns en risk att äldre människor kommer på efterkälken då tekniken och tjänsterna ut-

vecklas mycket snabbt, av den anledningen är det viktigt att tekniken och tjänsterna designas 

utifrån att passa alla människor i samhället (Bergius, 2008). Ur en närståendevårdares per-

spektiv är det viktigt att det ges möjlighet att ta del av tekniken och tjänsterna i vårdandet av 

sin närstående. För att detta ska uppnås är det viktigt att tekniken och tjänsterna anpassas efter 

deras behov. 

 

Syfte 
 

Syftet är att beskriva hur närståendevårdare ser på teknologi och webbaserade tjänster i vår-

dandet av en äldre närstående i hemmet med en diagnostiserad demenssjukdom.
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Material och metod 
 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats som enligt DePoy och Gitlin (1999) innebär att 

beskriva, förstå och tolka vardagslivets upplevelser och strukturer i den naturliga miljön. I 

enlighet med DePoy och Gitlin (1999) utgick författarna ifrån att upplevelser endast kan för-

stås av den som har haft upplevelsen. I den aktuella studien avsåg författarna att tolka varje 

intervju utifrån närståendevårdares syn på teknologi och webbaserade tjänster. 

Författarnas förförståelse 
Författarnas förförståelse påverkades av samhällets syn och värderingar och kunskap om pro-

blematiken som finns hos äldre och användandet av teknologi och webbaserade tjänster. Detta 

speglade sig i att författarna hade en förutfattad mening att personer över 65 år har svårigheter 

att använda teknologi och webbaserade tjänster samt saknar intresse för detta. Författarna av-

såg i enlighet med Malterud (1998) att bortse från negativ förförståelse och se på studien med 

öppna ögon.  

Informanter 
I studien användes lämplighetsurval som enligt DePoy och Gitlin (1999) innebär att involvera 

deltagare till studien vartefter de blir åtkomliga tills det att en förbestämd urvalsgrupp är upp-

nådd. I den aktuella studien valdes informanterna ut allt eftersom de blev tillgängliga och 

stämde in på inklusionskriterierna. Inklusionkriterier som användes vid urvalsprocessen var: 

 

 Informanter som vårdade eller hade vårdat en närstående över 65 år med en diagnosti-

serad demenssjukdom i hemmet, max 12 månader fick ha passerats efter att vården av 

den närstående avslutats i hemmiljö. 

 Informanterna hade kontakt med en anhörigkonsulent. 

Författarna avsåg att benämna undersökningspersonerna informanter då det speglar deras ak-

tiva roll. Inledningsvis kontaktades anhörigkonsulenterna i åtta sjukvårdsområden i södra Sve-

rige via telefon för att presentera studien och inhämta information om tillgången av presum-

tiva informanter i det aktuella området.  

 

Ett missiv (Bilaga 1), ett formulär för samtycke (Bilaga 2) och ett informationsblad (Bilaga 3) 

skickades till sex anhörigkonsulenter. Anhörigkonsulenterna uppmanades att kontakta närstå-

endevårdare på telefon för att undersöka om det fanns ett eventuellt intresse av att delta i stu-

dien. De vidarebefordrade därefter dessa brev till målgruppen som stämde in på inklusionskri-

terierna. Sammanlagt skickades 15 brev ut av anhörigkonsulenterna. Personerna i målgruppen 

fick ta ställning till deltagande i studien. Författarna bifogade frankerade kuvert, tillsammans 

med övriga handlingar. De personer som valde att delta i studien skickade det undertecknade 

formuläret för samtycke till deltagande i studien till författarna i det frankerade kuvertet. För-

fattarna kontaktade därefter närståendevårdaren och bestämde en tid för intervju samt besva-

rade eventuella frågor angående studien. Bortfallet i studien blev sex presumtiva informanter 

då tre presumtiva informanter inte samtyckte till deltagande i studien. Övriga bortfallet av 

presumtiva hörde inte av sig till författarna.  

 

I den aktuella studien ingick nio närståendevårdare som vårdar personer med en diagnostise-

rad demenssjukdom för att beskriva sin syn på teknologi och webbaserade tjänster. Informan-
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terna bestod av sju kvinnor och två män, där åtta av informanterna var maka/make och en 

informant var dotter till den vårdade. Åtta av nio informanter var äldre än 60 år. Fem infor-

manter hade erfarenhet av teknologi, av dessa hade fem larm, två spisvakt och en hade timer.  

Samtliga informanter saknade erfarenhet av webbaserade tjänster. Under en av intervjuerna 

deltog två informanter samtidigt då båda vårdade samma person. 

Datainsamlingsinstrument 
Ostrukturerad intervju med öppna frågor samt följdfrågor genomfördes enligt en intervjuguide 

(Bilaga 4). Intervjuguiden konstruerades utifrån en öppen frågeställning och eventuella följd-

frågor konstruerades under intervjuernas gång och användes som stöd.  

Datainsamling   
Författarna använde intervjuguiden vid sex intervjuer i träningssyfte inför påbörjandet av stu-

dien, där författarna intervjuade personer i deras omgivning. Informanterna erbjöds att ha en 

vän närvarande vid intervjun. Under studiens gång valde en informant att ha en vän närva-

rande under intervjun. Informanterna fick själva bestämma plats och tid inför intervjuerna. 

Samtliga intervjuer genomfördes i informanternas hem och varade i cirka 20-40 minuter. In-

nan intervjuerna genomfördes informerade författarna om de etiska principer som tillämpats i 

studien, sammanfattade syftet samt besvarade eventuella frågor. Efter detta försäkrade förfat-

tarna sig om att informanten förstått syftet med studien samt fortfarande var villig att 

delta i studien. Intervjuerna bandinspelades efter informanternas godkännande. 

 

Intervjuerna var uppdelade i två delar. En del med frågor angående teknologi och en del med 

frågor angående webbaserade tjänster. Ansvaret för respektive del skiftades mellan författar-

na. 

Databearbetning 
Författarna transkriberade det insamlade materialet i enlighet med Malterud (1998) för att 

kunna bearbeta och organisera materialet till en form som underlättar för analys. Innan tran-

skriberingen genomfördes fick varje deltagare en kod med nummer ett till nio beroende på när 

intervjuerna genomfördes, detta för att kunna identifieras av författarna i texten. Transkribe-

ringen genomfördes innan dataanalysen påbörjades och bestod av två delar. Första delen best-

od av att författarna genomförde transkriberingen av det insamlade materialet enskilt, fyra 

intervjuer per författare. När transkriberingen var genomförd inleddes den andra delen som 

bestod av att den andra författaren kontrollerade det transkriberade materialet tillsammans 

med det bandinspelade materialet. Författarna avsåg endast att inkludera verbal konversation 

vid transkribering av de bandinspelade intervjuerna. I den aktuella studien analyserade förfat-

tarna fortlöpande det insamlade materialet och jämförde det med tidigare insamlat material. 

Enligt DePoy och Gitlin (1999) är den kvalitativa analysen situationsberoende och sker konti-

nuerligt under studiens gång.  

 

Författarna använde sig av Malteruds tolkning av Giorgis fenomenologiska analys under da-

tabearbetningen. Analysen bestod av fyra faser 1) att skaffa sig ett helhetsintryck av teman, 2) 

identifiera meningsbärande enheter, 3) abstrahera innehållet i de meningsbildande delarna och 

4) att sammanfatta innebörden (Malterud, 1998). Författarna använde analysen som grund för 

att skapa en kategorisering av det insamlade materialet.  

 

Författarna genomförde den första fasen genom att bekanta sig med materialet. Författarna 

läste igenom intervjuutskrifterna flera gånger för att kunna identifiera teman som belyste in-
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formanternas syn på teknologi och webbaserade tjänster. Författarna läste till en början ige-

nom fyra intervjuutskrifter, en efter en och fann olika teman som belyste syftet. Dessa teman 

bekräftades eller korrigerades fortsättningsvis då fler intervjuutskrifter bearbetats.   

 

Författarna inledde andra fasen av analysen genom att sortera den del av materialet som be-

lyste studiens syfte och separerade relevant material från vad som var irrelevant. Författarna 

identifierade meningsbärande enheter, genom att systematiskt arbeta igenom materialet från 

början till slut. Meningsbärande enheter är textstycken som säger något om innehållet och 

som knyter an till de teman som identifierades i första fasen. De meningsbärande enheterna 

markerades, klipptes ut och placerades i en kodgruppering som utgick ifrån tidigare identifie-

rade teman.  

 

Författarna inledde tredje fasen genom att bryta ner innehållet i de meningsbärande enheter 

som identifierades i föregående fas, för att finna samband, likheter och olikheter i varje kod-

gruppering. Detta gjordes för att identifiera vad som var viktigt i varje kodgruppering, för att 

kunna belysa närståendevårdares syn på teknologi och webbaserade tjänster.  

 

Författarna avslutade databearbetningen genom att inleda fjärde fasen med att knyta samman 

det som framkom ur kodgrupperingarna med helheten, för att hitta nya beskrivningar. Tre 

huvudkategorier (underlätta vårdandet, underlätta kommunikation och hinder för användning) 

och nio kategorier identifierades utifrån kodgrupperingar som tidigare identifierats. Detta 

sammanställdes i en schematisk bild (Figur 1). Författarna återvände till de meningsbärande 

enheterna för att identifiera citat som kunde ge en helhetsbild och tydliggöra den text som 

beskrivits i resultatet. 

 

 
 

 

Figur 1. Schematisk bild över resultatets huvudkategorier och kategorier.  
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Etiska överväganden 
Inledningsvis genomfördes all kontakt med närståendevårdare via en anhörigkonsulent, för att 

ta hänsyn till sekretess. Författarna ansåg dessutom att första kontakten med presumtiva in-

formanter borde ske via en välbekant person, vilket i studien var en anhörigkonsulent. Till-

sammans med ansvarig handledare genomfördes en etisk egengranskning efter mall, utarbetad 

av Hälsohögskolan i Jönköping (Hälsohögskolan, 2008) (Bilaga 5). Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer om individsskyddskravet, som ser till att individen inte känner sig kränkt eller kom-

mer till skada, vare sig fysiskt eller psykiskt, beaktades. I individsskyddskravet ingår fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2004).  

 

För att uppfylla informationskravet fick informanterna en skriftlig förfrågan. Syftet med stu-

dien beskrevs samt vad ett deltagande innebar. Det beskrevs tydligt att deltagande i studien 

var frivilligt och att informanterna när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan utan att 

kontakten med sin anhörigkonsulent påverkades. Informanterna fick information om att stu-

dien var ett examensarbete av studenter vid Hälsohögskolan och att det slutliga arbetet skulle 

offentliggöras i en vetenskaplig rapport utarbetad vid avdelningen för rehabilitering vid Häl-

sohögskolan i Jönköping. Informanterna informerades om att de kan ta del av det slutgiltiga 

arbetet. Enligt samtyckeskravet skickades ett formulär för samtycke ut till presumtiva infor-

manter i studien som fick ta ställning till deltagande eller inte. Informanten gavs möjlighet att 

avbryta deltagandet i studien när som helst utan några negativa konsekvenser. Informanterna 

fick information om vikten att delta i studien men det framgick tydligt att det var ett frivilligt 

val att delta. I enlighet med konfidentialitetskravet var alla uppgifter om informanterna i stu-

dien konfidentiella och alla personuppgifter förvarades på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kunde ta del av dem. Informanterna gavs en kod för att inte kunna identifieras av obehöriga. 

Författarna till studien tillämpade tystnadsplikt för att skydda det insamlade materialet från att 

obehöriga tog del av det. Materialet som samlades in om informanterna användes endast för 

den aktuella studiens ändamål samt i det större projektet ”Teknikstöd för anhörigvårdare/ när-

ståendevårdare”, detta för att uppfylla nyttjandekravet. 

Resultat 
 

Resultatet presenteras i huvudkategorier och kategorier som identifierades under databearbet-

ningen. En sammanfattning av informanternas syn presenteras under varje rubrik samt förtyd-

ligas med citat hämtat från informanterna. Författarna analyserade det insamlade materialet 

och identifierade tre utmärkande områden utifrån närståendevårdares syn på teknologi och 

webbaserade tjänster i vårdandet av en äldre närstående i hemmet med en diagnostiserad de-

menssjukdom. Dessa områden var: att teknologi och webbaserade tjänster ska underlätta vår-

dandet, underlätta kommunikation samt hinder för användning av teknologi och webbaserade 

tjänster.  

Underlätta vårdandet 

Enligt informanterna är det viktigt att teknologi och webbaserade tjänster underlättar vårdan-

det av en närstående med en diagnostiserad demenssjukdom. Faktorer som krävs för att tek-

nologi och webbaserade tjänster ska underlätta vårdandet var att de ska vara enkla att använda 

och anpassade så att alla kan använda det. Teknologi ska vara säkert att använda och ge en 

trygghet till närståendevårdarna. För att underlätta vårdandet framkom det förslag på förbätt-

ringar angående teknologi för att passa närståendevårdarens situation. 
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Enkelt att använda 

För att underlätta vårdandet ska teknologi och webbaserade tjänster enligt informanterna vara 

enkla, begripliga och utformade med stora knappar för att underlätta användandet. Det är 

också viktigt att utformningen av teknologi inte bli för liten och smidig.  

 

…det kanske är bättre med lite större grejer som står någonstans, så att man inte kan 

flytta runt det, så att man vet att man hittar det …samtidigt får det ju inte bli för smått el-

ler för litet heller för då är det ingen människa som ser det, så man tappar bort det… 

(Informant 9). 

 

Den ska vara lättåtkomlig när behoven uppstår och ska inte innebära något krångel för den 

som använder den. Teknologin ska vara anpassad för att alla ska kunna använda den utan sär-

skilda krav. Den ska vara utformad på ett sådant sätt att det går att leta sig fram och vara så 

begriplig att alla förstår språket: ”- …att det är så enkelt tekniskt så man kan leta sig fram, för 

att äldre människor är inte så inne på webbtekniken…” (Informant 6). 

 

Säkerhet och trygghet 

För att underlätta vårdandet ska teknologi enligt informanterna vara så pass säker att den vår-

dade inte kommer till skada, detta ger en trygghetskänsla för närståendevårdaren, den vårdade 

och dess omgivning. Teknologi ger en trygghetskänsla i vårdandet bland annat genom att det 

kan komma snabb assistans när väl olyckan är framme. Användandet av teknologi kan också 

bidra till en större frihet i vardagen för närståendevårdare i och med att de inte behöver oroa 

sig för att den vårdade ska skada sig själv. 

 

Jag tycker att det ger mig en större frihet, att jag inte behöver oroa mig så mycket för att 

han ska skada sig eller göra sig illa, eller sätta eld på huset till exempel, det måste jag 

säga är hemskt viktigt (Informant 5). 

 

…det ger en trygghet om det skulle hända mig något … så att jag måste ha någon som 

tar hand om x om jag måste sticka iväg kvickt eller med ambulansen själv, så måste jag 

snabbt få tag i någon och då får jag det genom larmet (Informant 6).  

Förslag på förbättringar  

För att underlätta vårdandet är det enligt informanterna viktigt att teknologi och webbaserade 

tjänster passar närståendevårdares situation. Det framkom förslag på förbättringar angående 

teknologi för att bättre passa närståendevårdarnas situation och underlätta vårdandet. Bland 

annat efterfrågas det teknologi som bidrar till att den vårdade klarar sig mer självständigt i 

hemmet utan uppsikt. Informanterna efterfrågar teknologi som underlättar en persons förmåga 

att orientera sig samt någon funktion som gör att ett larm kan aktiveras utan att den vårdade 

personen själv vidtar en åtgärd. Det efterfrågas teknologi som försvårar för den vårdade att 

lämna bostaden utan uppsikt eller utan sällskap och som informerar närståendevårdaren då 

detta sker samt att de vid behov enkelt kan finna personen.  

 

Om jag åker någonstans så måste jag … man kan inte släppa honom själv hemma längre, 

det kunde jag innan, det var ett tag sedan men det går absolut inte och då är det tryggt 

om jag har något som kan hjälpa till eller göra någonting, eller om det finns några 

hjälpmedel som kan vara bra för det… (Informant 3). 
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…att utveckla de medlen som finns idag det är väl inte fel, det skulle inte vara fel om man 

hade en GPS som vi själva kunde få upp i telefonen eller någonting så man vet var hon 

är någonstans, nu ska man ringa polisen och det blir ju lite omständigt (Informant 9).  

Underlätta kommunikation 

Enligt informanterna kan webbaserade tjänster vara ett sätt att underlätta kommunikationen 

inom olika områden. För att kommunikationen ska underlättas är det viktigt att närstående-

vårdarna får möjlighet att kommunicera med andra i liknande situation och att kommunikat-

ionen med vårdpersonal underlättas. En förutsättning för att kommunikationen ska underlättas 

är att närståendevårdarna får det stöd och hjälp de behöver i användandet av teknologi och 

webbaserade tjänster. Informanterna uppger dessutom att ljud och bild kan underlätta kom-

munikation. 

Vårdpersonal och nätverk 

Informanterna uppger att det är viktigt att webbaserade tjänster ger dem möjligheten att kom-

municera med andra i liknande situation för att få information och råd. Det är viktigt att webb-

baserade tjänster underlättar kommunikationen med vårdpersonal men informanterna menar 

och andra sidan att det inte får bli så webbaserat att den personliga kontakten går förlorad. 

Kommunikation via webbaserade tjänster kan vara ett snabbt och smidigt sätt att ta reda på 

känsliga frågor och kan minska tidskrävande kontakter via telefon.  

 

…nu blir det bara läkaren, bara sköterskan, bara läkaren annars skulle det kunna bli ett 

forum där du får prata med alla anhöriga … Nu måste du ge dig iväg någonstans och du 

måste ha hjälp och så måste du ha … det blir för omständigt (Informant 9).  

Stöd och hjälp  

För att kunna använda webbaserade tjänster och underlätta kommunikation är det enligt in-

formanterna viktigt att närståendevårdare får en grundutbildning och den kunskap som krävs 

eftersom äldre inte har vanan att arbeta med datorer. Kunnig personal efterfrågades som kan 

komma hem till användarna och praktiskt demonstrera hur det fungerar innan användande 

påbörjats. Det  krävs även att det finns tillgänglig och kunnig personal att kontakta vid behov 

samt att personalen kan komma hem och ge stöd och hjälp i användandet: ”- … utan att man 

har den kunskapen och utbildningen då ... då är det ju värdelöst egentligen…” (Informant 5). 

  

...för äldre människor tror jag i dagens läge som inte är kunniga från början, att man då 

måste ha någon sådan hjälp som kan träda in och kunna ringa till och prata med vid be-

hov eller som till och med kan komma hem…(Informant 7). 

Ljud och bild 

För att underlätta kommunikation i vårdandet är det enligt informanterna viktigt att det går att 

kombinera ljud och bild eftersom personer tolkar information på olika sätt. Exempelvis går ett 

bildmeddelande bättre in i en persons medvetande än enbart ett ljudmeddelande. Det är dessu-

tom viktigt med kommunikation som innehåller bild då närståendevårdare kan skaffa sig en 

uppfattning om hur en vårdad person har det under konversationens gång. Upprepande ljud 

och bild skulle även kunna påminna den vårdade i olika vardagliga moment.  

 

… när det gäller kommunikation och då menar jag ljus och bild och ljud sammankopplat 

på något sätt och gärna i kombination med hemtjänsten eller något sådant, det skulle 

vara en fantastisk hjälp (Informant 8). 
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Hinder för användning 

Enligt informanterna använder de inte teknologi och webbaserade tjänster eftersom behov 

saknas då problem går att lösas utan teknologi och webbaserade tjänster. Avsaknad av in-

formation om utbudet påverkar även detta användning av teknologi och webbaserade tjänster 

negativt då en förutsättning för användning är att veta vad som kan vara till hjälp i vårdandet. 

Informanterna uppger dessutom att webbaserade tjänster är till för andra men inte för mig.  

Inget behov 

Enligt informanterna har de i dagsläget inget behov av teknologi och webbaserade tjänster. 

Information går att få tag på annat sätt och problem går att lösas utan teknologi och webbase-

rade tjänster, vanan att klara sig själv styr. Enligt informanterna krävs det att behovet av tek-

nologi och webbaserade tjänster är aktuellt i den befintliga livssituationen för att det ska an-

vändas: ”- Annars är det väl ingenting för larm har jag inte tyckt varit aktuellt, för jag är all-

tid hemma och ska jag ut på några ärenden så ser jag till att det är någon människa här hos 

honom” (Informant 4). 

Avsaknad av information 

Informanterna anser att det är viktigt att information om utbudet när det gäller teknologi web-

baserade tjänster kommer till folks kännedom. Finns det ingen tillgänglig information om 

utbudet är det svårt att se ett behov: ”- …det är ju lättare att blir erbjuden och fråga efter 

något som man vet finns” (Informant 9). 

 

 ... det är ju att jag inte har upplevt behovet, men jag vet ju och andra sidan inte riktigt 

vad som finns (Informant 7). 

För andra men inte för mig 

Enligt informanterna påverkas användning av teknologi och webbaserade tjänster av hur bra 

dessa passar dem och deras situation. Informanterna uppger att andra människor kan ha stor 

användning av webbaserade tjänster, men anser samtidigt att det är för andra men inget för 

dem. Tiden är en viktig aspekt, då de anser att de inte har tid för att kunna sätta sig in i webb-

baserade tjänster. Webbaserade tjänster är dessutom riktade till en yngre målgrupp som är 

vana att använda datorer, inget för äldre personer: ”-… nu är jag över sjuttio, så jag är inte 

intresserad i det där med webb, men jag kan se att det kan vara ett hjälpmedel” (Informant 

1).  

 

Diskussion 
 

Metoddiskussionen 
Författarna valde en kvalitativ ansats utifrån syftet med studien, vilket var att beskriva synen 

på teknologi och webbaserade tjänster hos närståendevårdare. Detta stärker trovärdigheten då 

forskaren enligt Malterud (1998) bör välja den forskningsmetod som är mest relevant för syf-

tet och inte på förhand bestämma vilken forskningsmetod som ska användas.  

 

Författarna hade för avsikt att definiera de olika begreppen som användes i studien på ett tyd-

ligt sätt så att inga tvivel och tveksamheter uppstod kring dem. Detta tror författarna stärkte 

trovärdigheten i studien då endast definierade teknologi och webbaserade tjänster fick ingå i 
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studien. Detta stärkte också tillförlitligheten i studien då teknologi och webbaserade tjänster 

definierades på samma sätt genom hela studien. Författarna kom under studiens gång i kon-

takt med hjälpmedel som låg på gränsen till vad författarna definierade som teknologi, men 

tack vare en tydlig definition av begreppen kunde författarna ta ställning till om hjälpmedlet 

definierades som teknologi eller inte.   

 

Malterud (1998) betonar vikten av att ha ett aktivt och medvetet förhållande till sin förförstå-

else. Författarna hade under studiens gång ett aktivt förhållande till sin förförståelse och avsåg 

att bortse från negativ förförståelse som författarna hade med sig innan studien påbörjades. 

Detta stärker trovärdigheten då författarna avsåg att gå in i studien med öppna ögon. Detta 

styrks av Malterud (1998) som menar att det finns en risk att bagaget blir en tung börda då 

fokus kan hamna på vad forskaren har med sig istället för vad han/hon upplever på resan.  

 

Författarna tillämpade lämplighetsurval i enlighet med DePoy och Gitlin (1999) då detta till-

vägagångssätt var en förutsättning då författarna på förhand saknade en förbestämd urvals-

grupp. Inklusionkriterier användes för att säkerställa att rätt informanter utifrån syftet skulle 

involveras vilket stärker trovärdigheten i studien.  

 

Informanterna bestod av sju kvinnor och två män, där åtta av informanterna var över 60 år.  

Vilket kan ha påverkat resultatet då gruppen kvinnor över 60 år var överrepresenterad i resul-

tatet. Bland annat har det visat sig att det saknas kunskap och erfarenhet av teknologi och 

webbaserade tjänster i gruppen äldre kvinnor. Detta tror författarna inte påverkat trovärdig-

heten då syftet var att beskriva närståendevårdares syn på teknologi och webbaserade tjänster 

då könstillhörighet och ålder inte var relevant utifrån syftet. Författarna anser att oavsett köns-

tillhörighet, ålder och erfarenhet har informanterna uttryckt sin syn på teknologi och webbase-

rade tjänster. Författarna tror dessutom att detta urval i stor utsträckning speglar hur målgrup-

pen ser ut i övriga landet. 

 

Informanterna hade olika erfarenheter angående teknologi. Några av informanterna hade erfa-

renhet av teknologi medan andra saknade erfarenhet. Detta kan ha påverkat studiens trovär-

dighet negativt då informanterna beroende på erfarenhet kunde uttrycka sina åsikter i olika 

utsträckning. De informanter som hade erfarenhet kunde lättare uttrycka sina åsikter än de 

som saknade erfarenhet. Författarna anser trots detta att oberoende av vem som intervjuades 

stämde deras svar överens utifrån syftet. 

 

Författarna anser att om urvalsgruppen hade bestått till mestadels av informanter under 65 år 

hade resultatet sett annorlunda ut. Bland annat tror författarna att denna målgrupp har mer 

kunskap och erfarenhet av datorer och teknik i stort. Detta tror författarna hade resulterat i 

mer omfattande och konkreta svar. Författarna tror att bara inom en tioårsperiod kommer 

äldre över 65 år att ha mer kunskap och erfarenhet inom området.   

 

Författarna anser att på grund av ett lågt antal informanter går det inte att göra generalisering-

ar i en vid mening utifrån studiens resultat. Däremot anser författarna att resultatet är trovär-

digt för gruppen av informanter. 

 

Under studiens förlopp har tillvägagångssättet att involvera informanter genom anhörigkonsu-

lenter varit ett nödvändigt steg för att få tag på informanter till studien samtidigt som sekre-

tessreglerna följts. Författarna anser att tillvägagångssättet bidrog till ett extra steg i processen 

som påverkade tidsplanering samt försvårade genomförandet av studien. Författarna har dele-

gerat över uppgifter till anhörigkonsulenterna och har därmed överfört ett visst ansvar på 
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dessa. Det anser författarna är en svaghet som kan ha påverkat trovärdigheten i studien då 

anhörigkonsulenterna hade ett stort inflytande på vilka presumtiva informanter som kontakta-

des. Författarna anser också att detta kan ha påverkat tillförlitligheten negativt eftersom förfat-

tarna inte kan säkerställa att informationen från anhörigkonsulenterna till de presumtiva in-

formanterna presenterades i samma omfattning. Författarna anser att processen hade underlät-

tats om författarna hade fått kontakt med presumtiva informanter efter godkännande och där-

efter skött all kontakt med de presumtiva informanterna via telefon. I efterhand anser förfat-

tarna också att all kontakt med anhörigkonsulenterna och förberedelser hade kunnat ske tidi-

gare än vad som nu var fallet. Det tog tid för anhörigkonsulenterna att hitta presumtiva infor-

manter, av den anledningen försenades involverandet av informanter i studien.  

 

Författarna till studien ansåg att ostrukturerade intervjuer var en lämplig datainsamlingsmetod 

utifrån studiens syfte. Användandet av en ostrukturerad intervju gjordes i enlighet med DePoy 

och Gitlin (1999) som menar att ostrukturerad intervju huvudsakligen används vid kvalitativ 

forskning. En annan anledning av valet av intervju var för att fånga upp informanternas syn på 

teknologi och webbaserade tjänster utan att ha för stor inverkan på informanternas svar.  I 

efterhand tror författarna att detta var ett lämpligt sätt att samla in information då informan-

terna i god utsträckning har uttryckt sin syn på teknologi och webbaserade tjänster. Detta an-

ser författarna påverkar studiens trovärdighet positivt.   

 

Enligt DePoy och Gitlin (1999) är en utforskande fråga en formulering som är neutral och inte 

leder intervjupersonen att svara på ett specifikt sätt. Av den anledningen formulerade förfat-

tarna en vid utforskande fråga som hade för avsikt att belysa informanternas syn på teknologi 

och en för webbaserade tjänster. Författarna hade för avsikt att formulera följdfrågor utefter 

vad som framkom i den öppna frågeställningen för att hitta intressanta områden som belyste 

studiens syfte, vilket ökar studiens trovärdighet. 

 

Författarna använde intervjuguiden i sex intervjuer i träningssyfte inför påbörjandet av stu-

dien. Enligt Patel och Davidson (2003) är en av förutsättningarna för god tillförlitlighet att 

intervjuaren är tränad inför genomförandet av intervjuer. På grund av brist på presumtiva in-

formanter genomfördes inte några pilotstudier med urvalsgruppen, utan istället intervjuades 

personer i författarnas omgivning, men detta påverkade inte utformningen av intervjuguiden. 

Detta kan eventuellt påverkat tillförlitligheten i studien negativt då författarna under studiens 

gång fått träning i konsten att intervjua, vilket kan ha inneburit skillnader i intervjuteknik un-

der genomförandet. 

 

Det framkom under intervjuerna att frågorna som författarna ställde var stora och svåra att 

svara på då erfarenhet inom området saknades. Några informanter efterfrågade mer konkreta 

frågor för att lättare kunna delge sina synpunkter. Författarna tog till sig detta och av den an-

ledningen användes frågor av utforskande karaktär samtidigt som frågorna var formulerade på 

ett sådant sätt att dessa blev konkreta för informanten. Studiens författare utgick ifrån en in-

tervjuguide innehållande eventuella följdfrågor som författarna själva konstruerade utifrån 

studiens syfte, för att av den anledningen stärka trovärdigheten. Dessutom stärks tillförlitlig-

heten genom att intervjuguiden innehöll två öppna frågeställningar som var avsedd att använ-

das i början av alla intervjuer, för att säkerställa att alla intervjuer hade samma utgångspunkt. 

 

Studiens författare valde att delta tillsammans vid varje intervjutillfälle för att dela på ansvaret 

samt säkerställa att intervjuerna genomfördes med ett liknande upplägg, detta för att stärka 

tillförlitligheten. Båda författarna var aktiva under intervjuerna och skiftade roller. Detta gjor-

des på grund av att författarna ville sätta sig in i båda delarna för att eventuellt genomföra 
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intervjuer på egen hand och för att kunna hjälpa varandra att hitta det väsentliga i intervjuer-

na. Författarna anser att detta stärker trovärdigheten positivt då båda författarna var insatta i 

alla delar och kunde ställa frågor som var av vikt. Författarna anser också att det kan haft en 

negativ inverkan på informanten. Det kan ha upplevts förvirrande av informanten, då båda 

författarna var aktiva under intervjun. Detta tror författarna inte påverkat deras svar och tro-

värdigheten i studien. 

 

För att styrka trovärdigheten i studien erbjöds informanterna att ha en vän närvarande under 

intervjuerna för att skapa en trygg miljö för informanten. Enligt Malterud (1998) är förutsätt-

ningen för ett bra material att informanten känner sig trygg och väl omhändertagen. Det vi-

sade sig vid ett tillfälle att detta försvårade intervjun då informanten påverkades av vännens 

medverkan. En negativ sida som författarna uppmärksammade var att vännens närvarande 

fick konsekvenser att informanten blev allt för beroende av vännens synpunkter vid intervju-

frågorna. Det gestaltade sig också att informanten indirekt styrdes av vännens synpunkter. 

Detta tror författarna kan ha påverkat trovärdigheten negativt. Författarna såg även en positiv 

sida då vännen påverkade informantens upplevda trygghet positivt och stimulerat informanten 

till att ge sin åsikt på frågorna. Detta tror författarna vägt upp trovärdigheten i viss mån då 

informanten upplevdes trygg och uttryckte sina åsikter. 

 

En författare transkriberade bandinspelningarna och en författare kontrollerade det transkribe-

rade materialet tillsammans med det bandinspelade materialet för att säkerställa att en verk-

lighetstrogen bild av intervjuerna framställts, detta stärker trovärdigheten i studien. Transkri-

beringen försvårades av att författarna inte uppfattade all information från intervjuerna på 

grund av otydligt uttal eller på grund av att personer pratade samtidigt. Detta medförde en 

minskad trovärdighet. 

 

Enligt Malterud (1998) innebär Giorgis fenomenologiska analys att en systematisk kritisk 

reflektion genomförs med hjälp av alla de krav som ställs när kvalitativ data ska sammanfattas 

och tolkas. Författarna genomförde systematiskt databearbetningen och analysen, först enskilt 

och sedan tillsammans. Detta stärker tillförlitligheten då författarna säkerställde att databear-

betningen genomfördes på liknande sätt. Trovärdigheten i studien stärks av att författarna 

konstruerade kategorier utifrån informanternas synpunkter som anknöt till studiens syfte.  

 

Författarna hade under databearbetningen en aktiv diskussion för att ta i beaktande tillförlit-

ligheten och trovärdigheten i studien för att författarnas egna åsikter inte ska genomsyra resul-

tatet. Enligt Malterud (1998) används validitet (trovärdighet) för att fånga upp brister i ett 

projekt. Författarna anser att de egna åsikterna inte har genomsyrat resultatet och därigenom 

inte påverkat trovärdigheten.   

Resultatdiskussionen 
Författarna till studien anser sig genom resultatet belyst studiens syfte, vilket var att beskriva 

hur närståendevårdare ser på teknologi och webbaserade tjänster i vårdandet av en äldre när-

stående i hemmet med en diagnostiserad demenssjukdom. 

 

Informanterna betonade att teknologi och webbaserade tjänster ska vara utformade på ett så-

dant sätt som underlättar vårdandet. De ska vara lätta att använda, begripliga samt lättåtkom-

liga. Detta styrks av Andersson, Hanson och Magnusson (2002) som beskriver att äldre per-

soner och deras anhörigvårdare kan ta del av ny teknik under förutsättning att den är lätt att 

förstå, lätt att använda och är till nytta i vårdandet av en anhörig. En studie gjord av Czaja och 

Rubert (2002) angående teknologi och webbaserade tjänster, visade det generella resultatet att 
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alla närståendevårdare kunde lära sig systemet, tyckte att det var lätt att använda och fann det 

värdefullt. Författarna anser att en förutsättning för att målgruppen ska kunna använda tek-

nologi och webbaserade tjänster är att det är enkelt och lätt att använda och inte innebär något 

krångel. Bergius (2008) menar också att det är viktigt att tekniken och tjänsterna designas 

utifrån att passa alla människor i samhället. 

 

Informanterna betonade att användandet av teknologi ger en trygghet i vardagen. Informan-

terna menar vidare att denna trygghet som kan bidra till en frihet i vardagen eftersom de inte 

behöver oroa sig för att något ska hända den vårdade. Enligt författarna är närståendevårdare 

en utsatt grupp som hela tiden måste vårda sin närstående. Av den anledningen anser förfat-

tarna att teknologi och webbaserade tjänster är bra sätt att skapa en trygghet som bidrar till en 

friare tillvaro. Enligt Blomquist och Månsson (2005) är det vanligaste syftet med förskrivning 

av teknologi att öka trygghet och säkerhet.   

 

Informanterna uppgav att det finns områden inom teknologi och webbaserade tjänster som bör 

utvecklas för att underlätta vårdandet. Enligt informanterna finns det förslag på förbättringar 

angående teknologi. Det efterfrågas bland annat teknologi som underlättar närståendevårda-

rens situation, exempelvis genom att den vårdade personen utan uppsikt kan klara sig själv-

ständigt i hemmet. Enligt Hjälpmedelsinstitutet och Handikappförbundens samarbetsorgan 

(2007) kan teknik användas för att stärka personer med en demenssjukdom utifrån dennes vanor, 

rutiner, behov och önskemål. Detta menar även Bergius (2008) då teknik kan öka möjligheten 

för äldre och personer med en funktionsnedsättning att aktivt medverka i samhället, på lika 

villkor som alla andra medborgare.  
 

Enligt informanterna är kommunikation med vårdpersonal och med andra i liknande situation 

en viktig del i vårdandet, det är därför viktigt att kommunikationen underlättas. Enligt infor-

manterna skulle detta kunna underlättas genom webbaserade tjänster. Det är viktigt att kom-

munikationen sker med både ljud och bild, för att information lättare ska kunna uppfattas av 

alla. Enligt Borg, Hansson och Magnusson (2004) kan en webbaserad tjänst via en videotele-

fon ha en positiv effekt på en persons kommunikation. Enligt informanterna är det viktigt att 

komma i kontakt med andra i liknande situation för att få information och stöd. Enligt Char-

lesworth, Tzimoula, Higgs och Poland (2007) upplever närståendevårdare ofta en minskning i 

socialkontakt på grund av minskade möjligheter till att socialisera sig med andra, orsakat av 

sjukdomsbilden hos den vårdade. Detta styrks av Stoltz, Udén och Willman (2004) som skri-

ver att närståendevårdare är rädda för social isolation och önskar att ingå i nätverk med perso-

ner i liknande situation. Enligt Hansson och Magnusson (2004) kan webbaserade tjänster göra 

personer mer medvetna om sin och andras situation, vilket kan bidra till att personer känner 

sig mindre isolerade, då de inser att de inte är ensamma om sin situation.   

 

Informanterna uppgav att en förutsättning för att de ska kunna använda teknologi och webba-

serade tjänster i vårdandet är att det finns tillgång till en grundutbildning för att kunna få kun-

skapen som krävs för användning. Informanterna efterfrågade dessutom att de vid behov får 

tillgång till stöd och hjälp i användandet av teknologi och webbaserade tjänster. Enligt Hans-

son och Magnusson (2005) finns det studier som visar att om äldre människor och deras när-

ståendevårdare får den hjälp och det stöd de behöver för att lära sig baskunskapen, kan de ta 

till sig teknologi. 

 

Informanterna beskrev att de inte har något intresserade av att använda teknologi och webba-

serade tjänster på grund av att behov saknas. Informanterna uppgav att trots att de såg förde-

larna med teknologi och webbaserade tjänster, fanns inte intresset av att använda dessa. In-
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formanterna uppgav trots detta att det fanns problemområden i deras situation som närståen-

devårdare. Detta tror författarna beror på att informanterna inte ser nyttan och därmed saknar 

behovet av teknologi och webbaserade tjänster. Informanterna uttryckte att de inte har haft 

behov av teknologi och webbaserade tjänster eftersom de är vana att klara sig själva. Enligt 

Kielhofner (2008) är det en människas vanor, vilja och utförandekapacitet som styr vilka upp-

fattningar, värderingar samt vilka val han/hon gör.  

 

Informanterna ansåg att det är viktigt att få information om utbudet, för att få reda på vad som 

finns och vad som skulle kunna vara till hjälp i vårdandet. I en studie enligt Starkhammar och 

Dahlenborg (2002) hade närståendevårdare en positiv inställning till teknologi, men ett pro-

blem var bristen på information och kunskap i samhället. Författarna anser att det är viktigt att 

få information om vad som finns för att kunna ta ställning till om behovet finns eller inte. In-

formanterna ansåg sig inte tillhöra målgruppen som hade användning av teknologi och webb-

baserade tjänster, då de ansåg att det var mer riktat till en yngre målgrupp.  

 

Det är viktigt att veta vad som styr framtida användning av teknologi och webbaserade tjäns-

ter för målgruppen närståendevårdare. Framtida studier inom detta ämne kan bland annat vara 

att fortsätta arbetet med praktiska test för att se vad som krävs för att målgruppen ska kunna 

använda teknologi och webbaserade tjänster i vårdandet av sin närstående. Dessutom behövs 

det framtida studier för att utvärdera de interventioner av teknologi som används av målgrup-

pen idag för att uppmärksamma hur dessa ska utvecklas för att anpassas efter närståendevår-

dares behov.  

 

Slutsatser 
 

Denna studie visar att det finns områden som belyser närståendevårdares syn på teknologi och 

webbaserade tjänster i vårdandet av en äldre närstående i hemmet med en diagnostiserad de-

menssjukdom. Dessa områden är: att teknologi och webbaserade ska underlätta vårdandet, 

underlätta kommunikation samt hinder för användning av teknologi och webbaserade tjänster. 

Enligt informanterna är det viktigt att teknologi och webbaserade tjänster ska underlätta vår-

dandet genom att de ska vara lätt att använda, ge en trygghet samt vara anpassade efter närstå-

endevårdares situation utifrån deras förslag på förbättringar. Det är också viktigt att teknologi 

och webbaserade tjänster underlättar kommunikation i vården av deras närstående. Informan-

terna anser att det är vikigt att kommunikationen med vårdpersonal/nätverk underlättas, att de 

får stöd och hjälp vid användandet av teknologi och webbaserade tjänster samt att kommuni-

kationen underlättas genom ljud och bild kombinerat. Hinder för användning av teknologi och 

webbaserade tjänster beror enligt informanterna på avsaknad av behov, avsaknad av informat-

ion samt att det var något för andra men inte för dem. Det är viktigt att dessa aspekter tas i 

beaktande för att teknologi och webbaserade tjänster ska anpassas för målgruppen.  

 

Omnämnanden 
 

Författarna vill tacka handledarna Anita Björklund och Marlene Henriksson samt samtliga i 

grupp A för stöd och vägledning genom arbetet. Vi vill dessutom rikta ett stort tack till anhö-

rigkonsulenter och närståendevårdare som har bidragit till detta arbete. 
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Bilagor 

      Bilaga 1 

Missiv  

Bakgrund och syfte 

Vi är två studenter som studerar sista terminen vid arbetsterapeutprogrammet på Hälsohögs-

kolan i Jönköping. Vi kommer att genomföra vårt examensarbete som en del i ett större pro-

jekt vars uppdragsgivare är Hjälpmedelsinstitutet. De har efter tilldelning av ekonomiska me-

del från regeringen gett avdelningen för rehabilitering vid Hälsohögskolan i Jönköping, i upp-

drag att belysa synen på teknologi och webbaserade tjänster hos närståendevårdare. 

   

Syftet med vår studie är därför att beskriva hur närståendevårdare ser på teknologi och webb-

baserade tjänster i vårdandet av en närstående över 65 år i hemmet och som har en diagnosti-

serad demenssjukdom.  Av den anledningen får du denna förfrågan.  

 

Med teknologi menar vi tekniska produkter avsedda att kompensera kognitiva nedsättningar 

exempelvis: spisvakt, minnesklocka, förenklad fjärrkontroll för Tv och trygghetslarm som 

fungerar via telefonen. Med webbaserade tjänster menar vi tjänster i form av utbildning och 

stöd för närståendevårdare genom datoranvändning, exempelvis kunskapsprogram vid vårdar-

bete. För att ingå i studien behöver du inte använda eller ha haft någon erfarenhet av teknologi 

eller webbaserade tjänster. 

 

Förfrågan om deltagande/ Frivillighet 

Vi har fått vetskap om dig via ansvarig anhörigkonsulent i ditt område. Om du väljer att del-

taga i studien undertecknar du ”Formulär för Samtycke” och skickar det till författarna i det 

frankerade svarskuvertet.  

Deltagande i studien är frivilligt och du har möjlighet att avböja samt avbryta ditt deltagande 

utan att din nuvarande kontakt med anhörigkonsulent kommer att förändras.  

 

Hur går studien till? 

Deltagande i studien innebär en intervju som kommer att genomföras av oss. Intervjun sker på 

en plats som du själv väljer och tar cirka 30-60 minuter. Du har möjlighet att välja om en vän 

ska närvara under intervjun eller om du vill vara själv.  Intervjun består av öppna frågor samt 

följdfrågor och intervjun kommer med din tillåtelse att bandinspelas.  

 

Etiska överväganden 

De uppgifter som framkommer i studien är konfidentiella och kommer behandlas så att upp-

gifter inte kommer till obehörigas kännedom. Författarna till studien har tystnadsplikt och 

informationen kommer endast att diskuteras författarna och handledaren emellan. Varje delta-

gare kommer att erbjudas att ta del av den slutliga rapporten.  

Författarna vill poängtera vikten av att delta i studien, men att deltagandet är frivilligt och att 

inga påtryckningar kommer att ske för att få personer att delta. 

   

Kontaktuppgifter   Handledare 

Johan Nilsson - Telefon: xxxx   Anita Björklund - Universitetslektor 

E-post: xxxx    Telefon: xxxx 

Jenny Johansson – Telefon: xxxx    E-post: xxxx 

E-post: xxxx 
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      Bilaga 2 

Formulär för samtycke 

 
För deltagande i studien om synen på teknologi och webbaserade tjänster.  

 
(Ytterligare detaljer kring studien finns i ”Missiv”) 

 

 
 

Var vänlig och kryssa i rutorna 
 
Jag har läst informationsbladet och förstår vad det innebär. 
 
Jag förstår att informationen som jag delger kommer att användas i studien, 
på ett sätt som gör att min personliga integritet inte kränks.  
 
Jag förstår att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande i  
studien. 
 

Jag är villig att delta i denna studie. 
 
 
 
Underskrift: …………………………………Datum: ………………………. 
 
Telefon nummer:…………………………… 

 

 
 
 
Kontaktpersoner:   Handledare: 
 
Johan Nilsson   Anita Björklund, Universitetslektor 
Telefon: xxxx   Telefon: xxxx 
E-post: xxxx  E-post: xxxx 
 
Jenny Johansson  
Telefon: xxxx 
E-post: xxxx 
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      Bilaga 3 

Informationsblad till anhörigkonsulent 
 

Bakgrund och syfte 

Vi är två studenter som studerar sista terminen vid arbetsterapeutprogrammet på Hälsohögs-

kolan i Jönköping. Vi kommer att genomföra vårt examensarbete som en del i ett större pro-

jekt vars uppdragsgivare är Hjälpmedelsinstitutet. De har efter tilldelning av ekonomiska me-

del från regeringen gett avdelningen för rehabilitering vid Hälsohögskolan i Jönköping, i upp-

drag att belysa synen på teknologi och webbaserade tjänster hos närståendevårdare.   

 

Syftet med vår studie är att beskriva hur närståendevårdare ser på teknologi och webbaserade 

tjänster i vårdandet av en närstående över 65 år i hemmet och som har en diagnostiserad de-

menssjukdom.  Av den anledningen frågar vi dig som anhörigkonsulent om hjälp att hitta del-

tagare till vår studie.    

 

Deltagarna 

Vi söker 10 deltagare som i hemmet vårdar en närstående över 65 år med en diagnostiserad 

demenssjukdom. För att ingå i studien behöver deltagarna inte använda eller ha någon erfa-

renhet av teknologi eller webbaserade tjänster. De presumtiva deltagarna kommer att få in-

formation om att deltagandet är frivilligt och att eventuellt avbrytande av deltagande i studien 

inte förändrar deras kontakt med dig som anhörigkonsulent. Vi är tacksamma om du kontaktar 

presumtiva deltagare som stämmer in på beskrivningen ovan och som är villiga att delta i stu-

dien. Vi hoppas att du har möjlighet att skicka eller lämna ut bifogad förfrågan, samtyckes 

formulär och frankerat svarskuvert till dem som är intresserade av att delta i studien. Vid sam-

tycke till deltagande ombeds deltagarna att skicka ”formuläret för samtycke” till författarna 

som därefter tar kontakt med närståendevårdarna på telefon och bokar tid för intervju.  

 

Hur går studien till? 

Författarna kommer att intervjua deltagarna en och en, på en plats deltagaren själv väljer. Del-

tagaren väljer själv om en vän ska närvara under intervjun eller om deltagaren vill vara själv. 

Intervjuerna kommer med tillåtelse av deltagaren att bandinspelas.  

 
Etiska överväganden 

Studien kommer att genomgå en etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisningar. 

Författarna har för avsikt att genomföra studien i enlighet med forskningsetiska regler, för 

ytterligare information se www.vr.se.     

 

Vid frågor kontakta   Handledare 

Johan Nilsson - Telefon: xxxx   Anita Björklund - Universitetslektor 

E-post: xxxx    Telefon: xxxx 

Jenny Johansson – Telefon: xxxx    E-post: xxxx 

E-post: xxxx 
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  Intervjuguide 
 

 

Vad har du för egen erfarenhet av teknologi vid vårdandet av din närstående? 

 

Eventuella följdfrågor vid erfarenhet: 

 Vad anser du är det viktigaste när det gäller teknologi i vårdandet av din närstående? 

 Har du eventuella önskemål när det gäller teknologi? 

 Finns det situationer där det skulle behövas teknologi i vårdandet av din närstående? 

 Saknas det något inom området teknologi för dig som närståendevårdare? 

 Vad anser du om användbarheten av teknologi i vårdandet av din närstående? 

 Vad har du för behov av teknologi i vårdandet av din närstående? 

 Vad upplever du saknas i området teknologi? 

 Förklara… 

 Beskriv utförligare… 

 

Eventuella följdfrågor vid avsaknad av erfarenhet: 

 Vad anser du är det viktigaste när det gäller teknologi i vårdandet av din närstående? 

 Har du eventuella önskemål när det gäller teknologi? 

 Finns det situationer där det skulle behövas teknologi i vårdandet av din närstående? 

 Saknas det något inom området teknologi för dig som närståendevårdare? 

 Vad anser du om användbarheten av teknologi i vårdandet av din närstående? 

 Har du fått ta del av någon information angående teknologi?  

 Vet du vem du ska vända dig till för att få information? 

 Vad har du för behov av teknologi i vårdandet av din närstående? 

 Vad krävs för att du ska bli intresserad av teknologi? 

 Vad krävs utifrån utformningen av teknologi för att du som närståendevårdare ska 

kunna ta del av det i vårdandet av din närstående? 

 Förklara… 

 Beskriv utförligare… 

 

Vad har du för egen erfarenhet av webbaserade tjänster vid vårdandet av din närstå-

ende? 

 

Eventuella följdfrågor vid erfarenhet: 

 Vad anser du är det viktigaste när det gäller webbaserade tjänster i vårdandet av din 

närstående? 

 Har du eventuella önskemål när det gäller webbaserade tjänster? 

 Finns det situationer där det skulle behövas webbaserade tjänster i vårdandet av din 

närstående? 

 Saknas det något inom området webbaserade tjänster för dig som närståendevårdare? 

 Vad anser du om användbarheten av webbaserade tjänster i vårdandet av din närstå-

ende? 

 Vad har du för behov av webbaserade tjänster i vårdandet av din närstående? 

 Vad upplever du saknas i området webbaserade tjänster? 
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 Förklara… 

 Beskriv utförligare… 

 

Eventuella följdfrågor vid avsaknad av erfarenhet: 

 Vad anser du är det viktigaste när det gäller webbaserade tjänster i vårdandet av din 

närstående? 

 Har du eventuella önskemål när det gäller webbaserade tjänster? 

 Finns det situationer där det skulle behövas webbaserade tjänster i vårdandet av din 

närstående? 

 Saknas det något inom området webbaserade tjänster för dig som närståendevårdare? 

 Vad anser du om användbarheten av webbaserade tjänster i vårdandet av din närstå-

ende? 

 Har du fått ta del av någon information angående webbaserade tjänster?  

 Vet du vem du ska vända dig till för att få information? 

 Vad har du för behov av webbaserade tjänster i vårdandet av din närstående? 

 Vad krävs för att du ska bli intresserad av webbaserade tjänster? 

 Vad krävs utifrån utformningen av webbaserade tjänster för att du som närståendevår-

dare ska kunna ta del av det i vårdandet av din närstående? 

 Förklara… 

 Beskriv utförligare… 
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Bilaga 5 

Mall för etisk egengranskning vid examensarbeten 
Examensarbetets titel:  

Student/studenter:  

Handledare:  

 

1. Kan projektet innebära någon eller några av följande 

 nackdelar för deltagaren (patient, försöksperson, informant)? 

  

  Ja Tveksamt Nej 

a/ Medicinsk risk    

b/ Smärta    

c/ Hot mot personlig integritet    

d/ Annat obehag    
 

2. Kan det garanteras att deltagarna inte kan identifieras 

 i resultatredovisningen?    
 

3. Är deltagandet i projektet frivilligt?    
 

4. Kan en deltagare när som helst och utan angivande av skäl 

 avbryta sitt deltagande?    
 

5. Innebär studien att personregister upprättas - om ja -  

     
 vem ansvarar för registret och till vem anmäls registret? 

  

 ....................................................................... 

 (registeransvarig person) 

 

6. Hur är den skriftliga informationen utformad? 

a/ Beskrivs projektet så att deltagarna förstår dess uppläggning 

 och syfte. (Inga fackuttryck, klar svenska)    
b/ Framgår det att vården eller andra insatser inte påverkas av 

 beslut om att medverka eller avstå från medverkan?  

     
c/ Framgår det att vården eller andra insatser inte påverkas om 

 deltagaren avbryter sin medverkan?    
 

7. Erbjuds försökspersonerna att ta del av forskningsresultatet?  

            

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Jönköping den       

 

............................................................ 

 

............................................................ ............................................................ 

Student/studenter  Handledare 


