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Sammanfattning 
Anhörigvårdare gör idag ett stort arbete i vården av äldre personer som bor hemma, men att 
vara anhörigvårdare kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Det finns en uppsjö av 
produkter, teknologi och webbaserade tjänster som kan vara anhörigvårdarna till hjälp i deras 
vardag. Syftet med studien är att beskriva hur anhörigvårdare uppfattar produkter, teknologi 
samt webbaserade tjänster i vårdandet av en äldre person i hemmet. Studien har en kvalitativ 
ansats. Författarna använde lämplighetsurval och genomförde sedan semistrukturerade 
intervjuer med tio anhörigvårdare. Resultatet visade ett övergripande tema: nödvändigt för 
aktivitet som innefattade fyra teman: stödjande, problematiskt, trygghet och säkerhet samt 
kommunikation. Många informanter uppfattade produkter och teknologi som stödjande och 
för flera var det till och med en förutsättning för att vårdtagaren skulle kunna bo kvar hemma. 
Webbaserade tjänster uppfattades som ett sätt att kommunicera men flera av informanterna 
uttryckte ett ointresse och motstånd.  De hade svårt att uttrycka någon uppfattning om 
produkter, teknologi och webbaserade tjänster som de inte kommit i kontakt med. 
Informanterna uppfattade även att produkter och teknologi kunde medföra både problem och 
trygghet och säkerhet. Författarna anser att det är viktigt att belysa anhörigvårdares behov av 
produkter, teknologi och webbaserade tjänster i vårdandet. 

Nyckelord: arbetsterapi, hjälpmedel, informations- och kommunikationsteknologi, stöd 

 
 



 

Summary 

Title: Caregivers’ perceptions of products, technology and web-based services in the 
caring of an older person at home: A qualitative study. 
Caregivers today carry a great load in the care of older persons who lives at home, but to be 
caregiver can be both physically and mentally trying. There is an abundance of products, 
technology and web-based services that can help the caregivers in their everyday life. The aim 
of the study is to describe how caregivers perceive products, technology and web-based ser-
vices in the caring of an older person at home. The study has a qualitative approach. The au-
thors used convenience sampling and then carried out semi-structured interviews with ten 
caregivers. The result showed one all-embracing theme: necessary for activity which em-
braced four themes: supporting, problematic, safety and security and communication. Many 
informants perceived products and technology as supporting and for several it even was a 
condition for the care-receiver to be able to live at home. Web-based services were perceived 
as a way to communicate but several of the informants expressed a lack of interest and resis-
tance. They had difficultly to express views about products, technology and web-based ser-
vices that they hadn’t come in contact with. The informants also perceived that products and 
technology could mean both problems and safety and security. The authors consider that it’s 
important to elucidate caregivers’ needs of products, technology and web-based services in 
caring. 

Keywords: aid, information- and communication-technology, occupational therapy, support 
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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 
anhörigvårdare/närståendevårdares behov av produkter och/eller teknologi samt webbaserade 
tjänster som de behöver när de vårdar en anhörig över 65 år i hemmet. Inom ramen för detta 
projekt har författarna till denna studie valt att inrikta sig på hur anhörigvårdare uppfattar 
produkter, teknologi samt webbaserade tjänster i vårdandet av en äldre person i hemmet. 

Anhörigvårdare gör idag ett stort arbete i vården av äldre personer som bor hemma 
(Sundström, Johansson & Hassing, 2002). På detta sätt är de en enorm resurs för samhället 
(Johansson, 2007) men för många riskerar vårdandet av en närstående att skada den egna 
hälsan (Szebehely, 2006; Jeppsson Grassman, 2003). Anhörigvårdarna oroar sig även över 
den person de vårdar, till exempel hur deras sociala situation påverkas (Stoltz, Udén & 
Willman, 2004). Det finns en uppsjö av produkter, teknologi och webbaserade tjänster som 
kan vara anhörigvårdarna till hjälp i deras vardag, men hur uppfattar anhörigvårdarna själva 
dessa? I det kommande yrket som arbetsterapeuter kommer vi att möta anhörigvårdare och de 
problem de har. Genom en ökad kunskap och förståelse om anhörigvårdarnas uppfattningar 
om produkter, teknologi och webbaserade tjänster kommer arbetsterapeuter bättre kunna 
tillgodose deras behov. 

Förhoppningarna med studien är att ny och bättre kunskap om anhörigvårdarnas uppfattningar 
kring produkter, teknologi och webbaserade tjänster kan utvinnas. Som en del i det större 
projektet kan detta sedan ligga till grund för en utveckling och förbättring av nya och 
existerande produkter, teknologier och webbaserade tjänster som i framtiden bättre kan möta 
anhörigvårdarnas behov. En självklar individnytta med detta kan ses, om anhörigvårdarnas 
behov tillgodoses på ett bättre sätt underlättas deras vardag och deras hälsa kan förbättras. 
Genom att anhörigvårdaren mår bättre och klarar av vardagen och vårdandet bättre påverkas 
även vårdtagaren på ett positivt sätt. Detta ger i förlängningen också en samhällsnytta då en 
väl fungerande anhörigvård sparar stora ekonomiska resurser för samhället (Johansson, 2007). 
För professionen arbetsterapeuter är detta också viktig kunskap då en av professionens många 
uppgifter är att förskriva och rekommendera produkter, teknologi och webbaserade tjänster 
för att underlätta bland annat anhörigvårdarnas vardag. Ny kunskap och nya produkter, 
teknologier och webbaserade tjänster kan möjliggöra för professionen att ännu bättre kunna 
hjälpa anhörigvårdarna. 

Bakgrund 

Äldre 
Med begreppet äldre avses i denna uppsats en person som är 65 år eller äldre. Gruppen äldre 
är en stor och heterogen grupp och brukar ofta delas upp i yngre äldre och äldre äldre. Yngre 
äldre är personer 65-79 år och äldre äldre är personer 80 år eller äldre (Berg, 2007). Antalet 
äldre har ökat med 66 000 personer från 1998 till 2007. I Sverige finns det 1 608 413 personer 
som är 65 år eller äldre (Statistiska centralbyrån, 2007). Under den kommande tioårsperioden 
förväntas antalet personer i denna åldersgrupp öka med ytterligare 374 000 personer. 
Ökningen kommer främst att ske i gruppen yngre äldre och antalet äldre äldre förväntas inte 
öka förrän omkring år 2020. Medellivslängden förväntas också öka för både män och kvinnor. 
Den nuvarande medellivslängden för män är cirka 79 år och år 2050 förväntas den ha ökat till 
cirka 84 år. Kvinnornas medellivslängd är idag 83 år och kommer enligt beräkningarna öka 
till cirka 86 år till år 2050 (Statistiska centralbyrån, 2008).  
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Den arbetsterapeutiska teoretiska grunden i denna studie är Model of Human Occupation, 
MoHO. Den består av tre huvudkomponenter, volition (vilja), habituation (vanemönster) och 
performance capacity (utförandekapacitet), som enligt Kielhofner (2008) inte ska ses som 
separata delar utan delar som är tätt sammankopplade och interagerar med varandra och 
tillsammans utgör helheten av en person. Performance capacity (utförandekapacitet) består av 
två delar: objektiva komponenter och subjektiv erfarenhet. När åldern stiger ökar risken att få 
sjukdomar och handikapp. Många bibehåller en god hälsa även i högre ålder men 
funktionsnedsättningar som minskad rörlighet, försämrad syn och hörsel blir allt vanligare 
(Epidemiologiskt Centrum, Socialstyrelsen, 2001). Den subjektiva erfarenheten handlar om 
den subjektiva erfarenheten av dessa fysiska och mentala komponenter. Dessa kan förändras 
genom att den äldre själv upplever sig ha exempelvis sämre balans eller sämre minne 
(Kielhofner, 2008). 

Kvarboendeprincipen har länge präglat den svenska socialpolitiken och menar att personer 
ska kunna bo kvar i hemmet så länge det är möjligt. På senare år har detta betonats mer och 
mer delvis till följd av kommuner och landstings dåliga ekonomi. Institutionsvården är dyr 
och genom att människor bor kvar hemma och istället får hjälp av hemtjänst kan kostnaderna 
minskas för samhället. Strategin är alltså att i den mån det går ska vård och omsorg ges i det 
egna hemmet. Det har dock visat sig att även när samhället bidrar med stora insatser är 
möjligheten till kvarboende i stor utsträckning beroende av om den äldre har anhöriga i 
närheten som kan hjälpa och stötta. Genom att fler äldre bor kvar hemma längre kommer en 
större del av vårdandet och pressen att läggas över på anhörigvårdarna (Johansson, 2007). 
Detta stöds av Sundström et al. (2002) som menar att ansvaret för vård och omsorg av de 
äldre håller på att förskjutas från staten till de anhöriga. De har jämfört två nationella 
undersökningar, från 1994 och 2000, där personer som är 75 år eller äldre och bor hemma 
deltagit. Trots kvarboendeprincipen, har nedskärningarna varit större inom hemtjänsten än 
institutionsvården under dessa år. Av de personer som behöver hjälp har andelen som får hjälp 
av hemtjänst minskat, framförallt bland de ensamboende och istället har hjälp från 
anhörigvårdare ökat. Bland de personer som bor tillsammans med någon fanns inga större 
skillnader utan där får de flesta, vid båda tillfällena, till stor del hjälp av anhöriga. Sundström 
et al. (2002) uppskattar vidare att anhörigvårdare år 1994 stod för 60 % av all vård och 
omsorg för hemmaboende äldre och att denna siffra år 2000 ökat till 70 %. 

Anhörigvårdare 
Vid sjukdom eller andra problem är det vanligt att vända sig till familj eller vänner för hjälp. 
Det är naturligt att vilja hjälpa en närstående som blir sjuk eller drabbas av 
funktionsnedsättningar (Johansson, 2007). 

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (2005) definierar begreppet 
anhörigvårdare som en ”person som vårdar närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har 
funktionsnedsättning” (s. 32). Anhörig är en ”person inom familjen eller bland de närmaste 
släktingarna” (s. 32) och närstående är en ”person som den enskilde anser sig ha en nära 
relation till” (s. 45). Begreppen anhörig och närstående används ofta som synonymer och inte 
heller i lagtexter används begreppen konsekvent. I denna uppsats används begreppet 
anhörigvårdare enligt ovan nämnda definition.  

Nästan var fjärde person i Sverige över 55 år ger regelbunden hjälp till en äldre, sjuk eller 
funktionshindrad person (Szebehely, 2006). Enligt Jeppsson Grassman (2001) är det något 
vanligare att kvinnor är anhörigvårdare än män. Skillnaden mellan könen är dock större när 
antalet vårdtimmar räknas. Kvinnorna lägger betydligt fler timmar på att hjälpa en anhörig 
utanför det egna hushållet, i genomsnitt 21 timmar per månad jämfört med männens 13 
timmar. Detta stöds av Szebehely (2006) som menar att det finns fler kvinnor än män i 
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gruppen anhörigvårdare som dagligen eller flera gånger i veckan hjälper en person utanför det 
egna hemmet. Tre procent av befolkningen över 55 år hjälper dagligen eller flera gånger i 
veckan en anhörig i det egna hemmet. Det är denna grupp av anhörigvårdare som ger mest 
hjälp. Åtta av tio av dessa anhörigvårdare hjälper en partner och det är lika vanligt att det är 
män som kvinnor. Den vanligaste åldern för anhörigvårdaren i denna grupp är 75-84 år. 
Jeppsson Grassman (2001) menar att kvinnor också är överrepresenterade bland 
anhörigvårdare som hjälper en äldre person över 75 år. Av befolkningen i Stockholms län är 
det 18 procent av kvinnorna som hjälper en äldre person över 75 år jämfört med 14 procent av 
männen. 

Att vara anhörigvårdare till en anhörig i det egna hemmet kan vara påfrestande. Det finns risk 
att anhörigvårdaren drabbas av trötthet, nedstämdhet och upplevelse av brist på tid för att 
utföra egna aktiviteter (Szebehely, 2006). Den här gruppen skattar sin egen hälsa som dålig 
och många av dem har fått psykiska symtom (Jeppsson Grassman, 2003). Thompson et al. 
(2004) menar att det finns skillnader mellan kvinnor och män som är anhörigvårdare till en 
partner med Alzheimers sjukdom. Studien fann en signifikant skillnad mellan män och 
kvinnors subjektiva vårdbörda trots att det inte var någon signifikant skillnad mellan könen i 
objektiv vårdbörda. Kvinnorna upplevde en större arbetsbörda än männen trots att det inte 
fanns några objektiva skillnader. Männen hade lägre nivåer av depression, oro, ilska och 
fientlighet samt bättre livskvalitet (SF-36 (Ware, Kosinski & Keller, 1994)) och större känsla 
av sammanhang (KASAM (Antonovsky, 1987)). Dessa skillnader kan bero på att män och 
kvinnor uppfattar och handskas med rollen som anhörigvårdare olika (Thompson et al., 2004). 
Roller, tillsammans med vanor, ingår i Kielhofners (2008) begrepp habituation (vanemönster) 
som är en central del i Model of Human Occupation. Hagedoorn, Sanderman, Buunk och 
Wobbes (2002) stödjer Thompson et al. (2004) men menar vidare att könsskillnaden beror på 
att de kvinnor som inte upplever att det gör ett bra jobb, upplever mer stress och oro än 
motsvarande män. De kvinnor som upplever att de gör ett bra jobb som anhörigvårdare 
upplever inte mer stress och oro än männen. Anhörigvårdarrollen verkar generellt komma mer 
naturligt för kvinnor än för män vilket skulle kunna höra ihop med traditionella könsmönster 
där det är kvinnornas uppgift, deras roll, att ta hand om barn och make medan männen ska 
försörja familjen. Rollen som anhörigvårdare skulle därför vara mer central för kvinnors 
identitet än mäns och ”misslyckanden” i anhörigvårdandet skulle därmed medföra större 
stress och oro för kvinnorna. 

För många anhörigvårdare förändras vanor och roller när de blir anhörigvårdare. Genom att 
vårdandet blir en ny aktivitet som tar mycket tid bildas nya vanor och rutiner samtidigt som 
gamla vanor inte hinns med. Enligt Stoltz et al. (2004) har många anhörigvårdare sällan tid 
över att ägna sig åt sig själva. Det kan vara svårt att hinna träffa vänner och oftast har de inte 
någon god vän som de kan tala ut med.  Många anhörigvårdare saknar kamratskapet med den 
vårdade. När kontakten med vänner och övrig familj försvinner förändras rollerna och vissa 
roller riskeras att helt förloras. Rollerna och relationen mellan anhörigvårdaren och den 
vårdade kan också förändras. Från att ha varit make/maka eller far/dotter blir relationen och 
rollerna vårdare/vårdad. För andra har det istället blivit en positiv förändring av relationen där 
det upplevs att vårdandet för anhörigvårdaren och vårdtagaren närmare varandra och stärker 
familjebanden (Kuuppelomäki, Sasaki, Yamada, Asakawa & Shimanouchi, 2004). 

Många anhörigvårdare känner trots arbetsbördan en tillfredsställelse i vårdandet. 
Kuuppelomäki et al. (2004) fann att de vanligaste källorna till detta var relaterade till 
vårdtagaren. Anhörigvårdarna fann tillfredsställelse i att se att vårdtagaren var ren, glad och 
hade det bra på grund av deras vård. Detta visar på att anhörigvårdarna gör det de gör, främst 
av en egen vilja att hjälpa sin anhörig. Anhörigvårdare kände också tillfredsställelse genom 
faktorer som var mer kopplade till dem själva, exempelvis gav vårdandet dem en känsla av att 
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vara behövd. En sista grupp av tillfredsställelsekällor relaterades till interpersonell dynamik 
där anhörigvårdarna kände att vårdandet var ett sätt att uttrycka sin kärlek till vårdtagaren och 
många upplevde även att vårdandet fört dem närmare varandra. Kielhofner (2008) använder 
begreppet volition (vilja) som handlar om vilja och motivation och består av tre delar: 
personlig uppfattning (om sig själv), värderingar och intressen. Anhörigvårdarens vilja kan 
vara en bidragande orsak till att de trots arbetsbördan tar på sig ”jobbet”. Genom att en person 
ser sig själv som en bra hjälpare (personlig uppfattning) och anser att det är viktigt att hjälpa 
sina nära när de behöver (värderingar) samt finner tillfredställelse i att hjälpa (intresse) bidrar 
deras vilja till att de väljer att vara anhörigvårdare. 

Produkter 
Begreppet produkter är ett väldigt brett begrepp. En medicinteknisk produkt definieras enligt 
Lagen om medicintekniska produkter (SFS 1993:584) som: 

en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i kombination 
med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak 

1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 
2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett 
funktionshinder, 
3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 
4. kontrollera befruktning (§ 2) 

Med begreppet produkt kommer i denna studie avses en produkt som syftar till att underlätta 
för anhörigvårdaren i vårdandet av en äldre person i hemmet, exempelvis rullstol, 
toalettförhöjning och griptång. 

Anhörigvårdare är ofta inblandade i vårdtagarens produkter, dels när produkten introduceras 
och dels genom instruktioner, uppmuntringar och fysisk assistans när vårdtagaren använder 
produkten. Det finns en stark koppling mellan vårdtagarens användningsgrad och 
tillfredställelse med produkten och anhörigvårdarens användning av produkten i vårdandet. 
Anhörigvårdarna använder produkten i vårdandet i högre grad om de själva varit inblandade i 
förvärvandet genom att exempelvis föreslagit eller själv köpt produkten (Chen, Mann, Tomita 
& Nochajski, 2000). Produkter kan för många anhörigvårdare vara ett stöd i vårdandet. I en 
studie av Kane, Mann, Tomita och Nochajski (2001) uppger 25 av 30 anhörigvårdare att de 
produkter som de hade gjorde det lättare för dem att hjälpa vårdtagaren. Användningen av 
produkter påverkades positivt om vårdtagaren tyckte om produkten, om den var enkel att 
använda och om den gav vårdtagaren ett större oberoende. Anhörigvårdarna verkade också 
vara mer villiga att använda produkten om den gjorde det lättare för dem att hjälpa 
vårdtagaren och ökade säkerheten i vårdandet. När användandet av produkten minskade 
anhörigvårdarnas tid och uppmärksamhet mot vårdtagarna upplevdes ibland skuldkänslor 
vilket ledde till minskad användning av produkten. Studien fann könsskillnader där kvinnliga 
anhörigvårdare i större utsträckning än manliga upplevde att den vård och hjälp de gav var 
viktig för vårdtagaren. Generellt uppfattade de kvinnliga anhörigvårdarna produkter något 
mer negativt än manliga anhörigvårdare. 

Rollatorn är en vanlig produkt för äldre och den uppskattas ha cirka 200 000 användare i 
Sverige (Hjälpmedelsinstitutet, 2005). Brandt, Iwarsson och Ståhl (2003) menar att 
rollatoranvändarna överlag är väldigt nöjda med rollatorn och att de använder den i hög 
utsträckning. Detta stöds av Samuelsson och Wressle (2008) som funnit att rollatoranvändare 
och också användare av manuella rullstolar, upplever en hög tillfredställelse med produkten 
och att den används ofta. Den viktigaste aspekten av produkten ansågs vara om den var lätt att 
använda vilket en stor majoritet var nöjda med. Många av deltagarna i studien upplevde att 
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rollator/rullstolen hade en positiv påverkan på deras möjlighet att ha ett aktivt fritidsliv, att gå 
och handla samt att vara mobil och rörlig. Produkten gav även deltagarna en ökad känsla av 
trygghet och säkerhet samt en ökad känsla av oberoende. Enligt Brandt et al. (2003) fanns det 
de som inte var nöjda med sin rollator i alla avseenden. Vissa upplevde rollatorn som tung och 
svår att hantera och använda, andra menade att det var svårt att få med rollatorn på bussen 
eller få in den i bilen, den tog för mycket plats i bilen och den var svår att fälla ihop. 

Teknologi 
World Health Organization (2004) definierar begreppet “Assistive technology” enligt föl-
jande: “an umbrella term for any device or system that allows individuals to perform tasks 
they would otherwise be unable to do or increases the ease and safety with which tasks can be 
performed” (s. 10). Fritt översatt betyder detta att begreppet assisterande teknologi är ett 
paraplybegrepp för en anordning eller system som möjliggör för individer att utföra aktiviteter 
som de annars inte skulle klara av eller förenklar och ökar säkerheten med vilken aktiviteter 
kan bli utförda. Denna betydelse är vad som i följande text kommer menas med begreppet 
teknologi och exempel kan vara minnesklocka, dörrlarm och sänglarm. 

Ett annat exempel på teknologi är telehealth vilket kan definieras som användandet av 
kommunikationsteknologi vid vård på avlägsna platser (World Health Organization, 2004). 
Konkret kan detta innebära en bildtelefon som kopplas via den vanliga telefonen och som 
möjliggör för patienten/anhörigvårdaren att ha kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal utan 
att någon behöver förflytta sig. Mottagligheten hos anhörigvårdare till strokepatienter att 
använda en liknande tjänst har undersökts av Buckley, Tran och Prandoni (2004). I deras 
studie var endast 21 av 75 kontaktade anhörigvårdare villiga att delta i studien och få prova 
tjänsten. Anledningar som gjorde att personerna avstod från att delta var bland annat att de 
oroade sig över sin egen och hemmets säkerhet då de upplevde kameran som hörde till 
bildtelefonen som ett hot mot privatlivet och hemmets säkerhet. Andra upplevde att de inte 
var i behov av tjänsten, vissa anhörigvårdare med låg arbetsbörda upplevde inget behov av 
tjänsten medan de med väldigt hög arbetsbörda upplevde att inlärningen av den nya tekniken 
endast var ytterligare en börda. Andra kände sig obekväma med tekniken och var inte 
intresserade av att lära sig att använda den. De anhörigvårdare som deltog i studien 
rapporterade generellt en hög tillfredsställelse med tekniken och den service och vård som de 
fick genom den. Under samtalen diskuterades anhörigvårdarens behov lika mycket som 
patientens. Många ansåg att tekniken var ett bra medel för kommunikation och 
informationsutbyte och vissa menade även att detta minskade deras isolering och pressen av 
att vara anhörigvårdare i hemmet. Nästan alla deltagarna upplevde tekniken som enkel att 
använda. Rohland, Saleh, Rohrer och Romitti (2000) undersökte acceptansen av en liknande 
teknologi inom psykiatrin och fann att en tredjedel inte var villiga att använda teknologin. 
Anledningar till detta var för många att de ansåg att det var ett opersonligt sätt att 
kommunicera på och att de var oroliga att deras konfidentialitet skulle riskeras.  

Cahill, Begley, Faulkner och Hagen (2007) visar på att teknologi kan vara användbar för både 
personer med demens och deras anhörigvårdare. Deltagarna i studien fick prova en Natt- och 
Dagkalender som visar veckodag, datum samt om det är morgon, eftermiddag, kväll eller natt. 
Både personerna med demens och anhörigvårdaren upplevde teknologin som bra och en 
person beskriver hur kalendern ger henne en känsla av oberoende eftersom hon inte behöver 
fråga efter tiden, vilket i sin tur ger avlastning för anhörigvårdaren. Detta stöds av Topo et al. 
(2007) som menar att anhörigvårdare till personer med demens som fått testa Natt- och 
Dagkalendern upplevde en minskad stress i relationen med den sjuke och fick bättre sömn. 
Det är dock viktigt att de individuella behoven matchar teknologin och att det finns en 
motivation att använda teknologin hos användaren för att resultatet ska bli lyckat. Cahill et al. 
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(2007) menar vidare att bildknappstelefon är en annan teknologi som upplevs som användbar 
av personer med demens och deras anhörigvårdare. Andra teknologier som deltagarna testade 
i studien var en automatisk nattlampa och en borttappad-sak-hittare med vilka vissa tekniska 
problem upplevdes. Studien menar att användningsgraden och användningsbarheten påverkas 
av den tekniska svårighetsgraden eftersom de teknologier som var tekniskt enkla upplevdes 
som mer användbara. 

Spisvakt är ett annat exempel på teknologi som enligt Nygård, Starkhammar, och Lilja (2008) 
kan användas som både en säkerhetsanordning och en anordning för att möjliggöra aktiviteter 
för vårdtagaren men det verkar som att den oftast används som en säkerhetsanordning. Detta 
stöds av Starkhammar och Nygård (2008) som även fann att personer med minnesproblem 
och deras familjemedlemmar upplever att spisvakten ger dem en känsla av säkerhet och 
trygghet vilket minskar familjemedlemmarnas oro. Spisvakten kan möjliggöra aktivitet 
genom att vårdtagaren vågar använda spisen mer. Den kan också skapa irritation och 
frustration då vårdtagaren har svårt att hantera den, har svårt att förstå hur den fungerar och 
den stängs av mitt i ett långkok. I vissa fall kan det handla om mer tekniska problem som att 
den är felinstallerad vilket gör att det inte fungerar som det ska. 

Spring, Rowe och Kelly (2009) menar att teknologi kan öka anhörigvårdares välbefinnande. 
Deltagarna i studien var anhörigvårdare till personer med demens. Vårdtagarna gick ofta upp 
på natten och riskerade att falla och skada sig eller gå ut och inte hitta tillbaka vilket skapade 
en stor oro och en störd nattsömn för anhörigvårdarna. Deltagarna fick testa att använda ett 
nattligt övervakningssystem som larmade anhörigvårdaren när vårdtagaren lämnade sängen 
eller försökte lämna huset. Deltagarna upplevde att ovisshet om vad vårdtagaren gjorde 
förbyttes till visshet vilket minskade deras oro och gav dem sinnesfrid. Detta ledde till att de 
fick en bättre sömn och att de på dagen hade mer energi till sig själva och till vårdtagaren. 

Elrullstol är en annan teknologi som används av personer med kraftigt nedsatt gångförmåga 
och som inte har styrkan och förmåga att köra en manuell rullstol. Brandt, Iwarsson och 
Ståhle (2004) menar att elrullstolen är viktig för dess användare och att den ger dem ett 
oberoende. Elrullstolen möjliggjorde aktiviteter och delaktighet för användarna. De aktiviteter 
som den användes mest för var att åka en sväng, handla och besöka vänner och familj. 

Webbaserade tjänster 
Internet är en enorm informationskälla och både anhörig- och patientorganisationer har ofta 
hemsidor med information som kan vara ett stöd för anhörigvårdare. Många kommuner har 
information om anhörigstöd via sina hemsidor (Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, 
2009). Internet kan användas för att komma i kontakt med och kommunicera med andra 
människor som befinner sig i samma situation via exempelvis diskussionsforum och liknande. 

Mer avancerade och specificerade tjänster har utvecklats. I litteraturen används en rad olika 
begrepp för dessa olika tjänster. ICT, Information and Communication Technology, är ett 
brett begrepp och innefattar något som möjliggör för människor att kommunicera, hitta 
information och använda tjänster på ett snabbare och enklare sätt utan att begränsas av tid och 
rum. Ett liknande begrepp är telematics som handlar om användandet av datorer tillsammans 
med telekommunikationssystem (Magnusson, Hanson & Borg, 2004). 

En studie av Torp, Hanson, Hauge, Ulstein och Magnusson (2008) visar att äldre 
anhörigvårdare som vårdar sin make/maka med stroke eller demens kan dra nytta av ICT-
baserade interventioner. Anhörigvårdarna i studien fick lära sig att använda ICT-baserade 
tjänster och använde dessa i stor utsträckning. Studien inkluderade 19 deltagare, varav 15 
uppgav att de använde dessa ICT-baserade tjänster minst en gång per dag. Efter att ha deltagit 
i studien i ett år visade det sig att anhörigvårdarna hade ökad kunskap om vårdtagarens 
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sjukdom och hur hans/hennes behov av hjälp såg ut. Anhörigvårdarna hade även fått ökat 
socialt och praktisk stöd och kommit i kontakt med andra anhörigvårdare.  

Ett svenskt exempel på liknande tjänst är ACTION (Assisting Carers using Telematics 
Interventions to meet Older people’s Needs). Genom information, utbildning och stöd ska 
äldre och deras anhörigvårdare bli stärkta och få mer kontroll över det dagliga livet 
(Magnusson & Hanson, 2004). Idag består ACTION av fyra komponenter: Informations- och 
utbildningsprogram (multimediaprogram) med olika teman. Här finns bland annat ett program 
som tar upp hur anhörigvårdare kan hantera sin livssituation med tips och råd från andra i 
samma situation (ACTION, 2009a). ACTION-central dit användarna kan ringa via 
bildtelefoni för att få stöd och råd av vård- och omsorgspersonal. ACTION-dator med 
bildtelefon via vilken användarna får tillgång till de olika programmen samt e-post och 
Internet. Utbildning, införande och uppföljningsstöd är mer riktat till kommunerna som vill 
införa tjänsten samt personalen som arbetar vid centralerna (ACTION, 2009b). 

De exempel som givits ovan, Internet med hemsidor och diskussionsforum samt tjänster 
liknande ACTION, är det som kommer att menas med begreppet webbaserade tjänster i denna 
studie. 

Användningen av IT, Informationsteknik, är mindre hos den äldre befolkningen än hos 
befolkningen i stort. Enligt IT-kommissionen (2002) har endast 12 % av personer 65-84 år 
tillgång till Internet i hemmet. Av de äldre som inte har tillgång till IT i hemmet ser 70 % inte 
någon nytta med att ha en dator eller har inget intresse av IT. Detta beror delvis på att de inte 
har introducerats för IT och därför har svårt att se på vilket sätt de skulle kunna ha nytta av 
det. Enligt Östlund (1999) är det ovanligt att datorer förskrivs till äldre personer. Detta beror 
enligt förskrivarna på att äldre är rädda för ny teknik och att de inte är mottagliga för 
moderniteter som IT. 

Syfte 
Att beskriva hur anhörigvårdare uppfattar produkter, teknologi samt webbaserade tjänster i 
vårdandet av en äldre person i hemmet. 

Metod 
Studien utgick från en kvalitativ ansats. Den teoretiska grunden för den kvalitativa 
forskningen menar att varje individ skapar sin egen subjektiva verklighet (DePoy & Gitlin, 
1999). 

Författarnas förförståelse 
Författarna till denna studie har före studiens början diskuterat och reflekterat över sin 
förförståelse. Sedan tidigare kurser har författarna teoretisk kunskap om äldre och 
anhörigvårdare. Produkter, teknologi och webbaserade tjänster har författarna kommit i 
kontakt med både teoretiskt och praktiskt. Under utbildningen har författarna även tillägnat 
sig arbetsterapeutisk teori som nu är en del i deras förförståelse. 

Urval/Undersökningsgrupp 
Urvalet genomfördes genom en lämplighetssampling. Detta är en icke slumpmässig 
urvalsmetod där individer tillfrågas att delta allteftersom de blir tillgängliga. Forskarna 
bestämmer inklusions- och exklusionskriterier samt hur många individer som ska ingå i 
studien. Individerna som ingick i studien kommer hädanefter att benämnas informanter för att 
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betona deras aktiva roll (DePoy & Gitlin, 1999). Inklusionskriterierna för deltagare i denna 
studie var anhörigvårdare som vårdar en äldre person i hemmet samt har gjort det i minst sex 
månader. Antalet informanter bestämdes i förväg till tio stycken. 

Anhörigkonsulter kontaktades för att få hjälp med att hitta informanter till studien och de fick 
ta del av ett informationsbrev (bilaga 1). Kontaktuppgifter till möjliga informanter 
vidarebefordrades av anhörigkonsulenter till författarna som sedan kontaktade informanterna 
och bestämde tid och plats för intervju. 

Alla tio informanter stämde in på inklusionskriterierna. Dessutom var alla informanter 
kvinnor som vårdade sin make i hemmet. Informanternas medelålder var 75 år med en 
spridning på 64-80 år och nio av tio ingick i gruppen äldre. Medelåldern för de vårdade 
makarna var 76,5 år med en spridning på 66-85 år. Informanterna hade varit anhörigvårdare i 
mellan 1-33 år men i genomsnitt 8,8 år. 

Datainsamlingsinstrument 
Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med utforskande och 
öppna frågor. En intervjuguide med frågor och följdfrågor utarbetades och användes som stöd 
vid intervjuerna (bilaga 2).  

Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes under april 2009 med en informant i taget. Innan intervjuerna 
påbörjades skickades ett missiv till informanterna, där studiens syfte och upplägg 
presenterades (bilaga 3), samt en bekräftelse på bestämd tid och plats. Vikten av att 
deltagandet i studien var frivilligt och konfidentiellt betonades. Informanterna fick själva 
bestämma tid och plats för intervjun.  

Innan varje intervju påbörjades försäkrade sig författarna om att informanten tagit del av 
missivet. Informanten informerades sedan muntligt om studiens syfte och upplägg och vikten 
av frivilligt deltagande. Ett samtyckesformulär (bilaga 4) fylldes sedan i av informanten och 
därefter påbörjades intervjun. Båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer men en 
hade huvudansvaret för frågor och den andra kompletterade vid behov. En diktafon användes 
för att spela in intervjuerna. Längden på intervjuerna var i genomsnitt 26 minuter där den 
kortaste var 17 minuter och den längsta 40 minuter. Åtta av intervjuerna genomfördes hemma 
hos informanten medan två av intervjuerna genomfördes på en offentlig plats. 

Databearbetning 
Efter varje intervju transkriberades materialet vilket innebar att författarna skrev ner 
intervjuerna ordagrant. Eftersom detta är något som är tidskrävande (DePoy & Gitlin, 1999) 
delades intervjuerna upp mellan de två författarna som transkriberade de intervjuer som de 
haft huvudansvaret för. Innan transkriberingarna påbörjades bestämde författarna hur 
personerna i intervjuerna skulle benämnas i utskriften. Författarnas frågor och inlägg 
föregicks av respektive författares begynnelsebokstav. Informantens inlägg skrevs direkt i nytt 
stycke. Transkriberingarna skedde så snart som möjligt efter varje avslutad intervju. 

Dataanalysen hade sin utgångspunkt i Giorges analys och den skedde i fyra olika faser 
(Malterud, 1998). Första fasen är helhetsintryck där författarna läste igenom allt insamlat 
material och bekantade sig med det för att få en helhetsbild. Vid inläsningen av materialet var 
det viktigt att författarna lade sin förförståelse åt sidan. När båda författarna hade läst klart 
sammanfattades de intryck som uppkommit under läsningen. Meningsbärande enheter är den 
andra fasen i Giorges analys. I denna fas organiserade författarna det insamlade materialet. 
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Författarna började med att gå igenom det insamlade materialet rad för rad för att hitta 
meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna kan både vara långa och korta och är 
delar i materialet som belyser syftet (Malterud, 1998). När de meningsbärande enheterna hade 
tagits ut hade författarna ett eller flera teman ur den första fasen i minnet och kopplade dessa 
enheter till ett eller flera teman. I takt med att de meningsbärande enheterna togs ut från texten 
började författarna organisera dem, kodning. Kodningen innebar att författarna satte en ”kod” 
på varje meningsbärande enhet som motsvarade något av de teman som valts ut i den första 
fasen. Teman omvandlas i denna fas till mer precisa koder och det kan även tillkomma och 
försvinna teman. I den tredje fasen, kondensering, tog författarna fram innebörden i koderna. 
Koderna delades upp i subgrupper. Innehållet i varje subgrupp koncentrerades och beskrevs 
med författarnas egna ord. Några citat har använts för att förtydliga och illustrera 
beskrivningarna. Författarna har gjort likadant med samtliga koder och subgrupper. Sista 
fasen, sammanfattning, har författarna rekontextualiserat vilket innebar att allting sattes 
samman igen. Det är viktigt att sammanfattningen förmedlades på ett sådant sätt som gör att 
läsaren känner tillit och förtroende. Sammanfattningar gjordes av subgruppernas och kodernas 
innehåll med illustrerande citat och varje kod har fått ett begrepp som visar på innehållet. Till 
sist gicks hela materialet igenom igen för att säkerställa att författarnas resultat stämde 
överens med det ursprungliga materialet. 

Båda författarna läste alla intervjuer och analysen genomfördes tillsammans. 

För att förtydliga analysen har en schematisk figur framtagits (figur 1). 

 

 
Figur 1. Schematisk figur över koder och subgrupper som framkom vid analysen. 

Etiska överväganden 
I denna studie var det människor och deras uppfattningar om ett visst område som var föremål 
för undersökning. Det är därför viktigt att göra etiska överväganden för att försäkra sig om att 
individer som ingår i studien inte utsätts för oetisk behandling. Det så kallade 
individskyddskravet som består av fyra underkrav bör därför beaktas (Vetenskapsrådet, 
2002). 
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Informationskravet innebär att informanterna ska informeras om allt som är relevant kring 
studien och som därmed kan påverka om de vill delta eller ej. Innan intervjuerna genomfördes 
skickades missiv ut till möjliga informanter med information om studiens syfte, bakgrund och 
genomförande. Information om vad deltagandet innebar, att deltagandet var frivilligt och när 
som helst kunde avbrytas, var resultatet kommer offentliggöras samt kontaktuppgifter till 
båda författarna samt handledare fanns också med. Före varje intervju påbörjades upprepade 
författarna informationen och försäkrade sig om att informanten förstått och tagit till sig 
informationen. För att uppfylla samtyckeskravet måste informanten ge samtycke till 
deltagandet i studien. Detta samtycke inhämtades genom att alla informanter före intervjuns 
början fick fylla i ett formulär för samtycke (bilaga 4). Genom formuläret intygade de att de 
förstått vad deltagandet innebar, att de när som helst kunde avbryta deltagandet och att de var 
villiga att delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter från undersökningen 
ska vara konfidentiella. Författarna har tidigare under sin utbildning undertecknat ett 
tystnadspliktsformulär. Denna tystnadsplikt omfattade även de uppgifter om och från 
informanterna som inhämtades under studiens genomförande. Allt material som hörde ihop 
med intervjuerna förvarades under arbetets gång så att utomstående inte hade någon möjlighet 
till insyn. I följande rapport som redovisar studiens resultat är alla uppgifter avidentifierade. 
Det ska inte vara möjligt att utifrån information i rapporten identifiera informanten. Uppgifter 
som samlas in får bara användas för forskningsändamål, det är innebörden i nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). De uppgifter som samlades in i denna studie bearbetades och 
analyserades utifrån studiens syfte. När arbetet är godkänt kommer allt material att förstöras 
och på det sättet kommer det inte kunna användas för något annat syfte. 

För att ytterligare säkerställa informanternas individskydd genomförde författarna 
tillsammans med handledaren Hälsohögskolans etisk egengranskning (Hälsohögskolan, 
Högskolan i Jönköping, 2009). 

Resultat 
Resultatet redovisas nedan utifrån det övergripandet temat, de koder och subgrupper som 
framkommit under analysen av intervjumaterialet. Författarna fann i analysen ett 
övergripande tema: nödvändigt för aktivitet som innehöll fyra koder: stödjande, 
problematiskt, säkerhet och trygghet samt kommunikation. Informanternas uppfattningar 
sammanfattas under respektive rubrik och styrks av citat. 

Nödvändigt för aktivitet 
Nödvändigt för aktivitet var det övergripande temat för informanternas uppfattningar om 
produkter, teknologi och webbaserade tjänster. Informanterna uppfattade produkter, teknologi 
och webbaserade tjänster som nödvändiga, för många var de ett stöd i vårdandet som 
underlättade och gav trygghet men de kunde också innebära en del problem. Webbaserade 
tjänster uppfattades som ett sätt att kommunicera men informanterna ansåg att det var 
opersonligt och det fanns ointresse och motstånd mot sådana tjänster. 

Stödjande 
Informanterna uppfattade produkter, teknologi och webbaserade tjänster som stödjande i 
vårdandet. Produkter, teknologi och webbaserade tjänster underlättade för informanten i 
vårdandet och de möjliggjorde aktivitet både för vårdtagaren och informanten. 
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Underlättar 
Informanterna ansåg att produkter, teknologi och webbaserade tjänster kunde underlätta för 
dem i vårdandet. De ansåg också att de tillsammans med vårdtagaren hade nytta av de 
produkter och teknologi som de använde. En höj och sänkbar säng gjorde det lättare för 
informanten att sköta om vårdtagaren, att hjälpa honom att ändra ställning och att hjälpa 
honom att resa sig upp. Elrullstol och hjälpmotor till den manuella rullstolen underlättade 
också för informanterna eftersom de slapp skjuta på en tung rullstol. Genom att använda 
denna teknologi kunde informantens jobb underlättas genom att den fysiska belastningen 
minskade. Informanterna uppfattade att det var en hjälp för dem i vårdandet.   

… vi har haft jättenytta utav detta [trygghetslarmet]… (informant 5) 
… det blir lättare att ta hand om honom [med en höj och sänkbar säng]. (informant 8) 

… om vi vill ut och gå här så kör han ju med den [elrullstolen] då och jag går bredvid 
och det är ju oerhört bra för då kommer man ju lite längre och då slipper jag ju gå 
efteråt och fösa på för att det blir ju faktiskt väldigt jobbigt... (informant 2) 

Produkter och teknologi underlättade enligt informanterna också för vårdtagaren. En griptång 
underlättade för vårdtagaren att ta upp saker som hamnat på golvet eller finns långt upp och 
en knapptelefon med stora siffror underlättade att slå ett telefonnummer.  

Den är ju fantastiskt bra, han kan ju plocka upp från golvet och han använder den 
också flitigt den där [griptången], man kan ha hjälp också vid strumpor… (informant 
3) 

Informanterna menade att produkter och teknologi inte bara underlättade utan även i vissa fall 
var oumbärliga. De upplevdes av informanterna som en nödvändighet och utan dessa 
produkter och teknologi hade informanten och vårdtagaren inte klarat sig. Informanterna 
menade att produkter och teknologi till och med var en förutsättning för att vårdtagaren skulle 
kunna bo kvar i hemmet.  

Utan den [trapphissen] har vi inte kunnat bo kvar… (informant 7) 

… ja menar den [höj och sänkbara sängen] skulle det inte gå utan, det finns ju inte en 
chans. (informant 2) 

Möjliggör aktivitet 
Produkter och teknologi uppfattades av informanterna som något som kunde möjliggöra 
aktivitet för både vårdtagaren och informanten. Genom att vårdtagaren hade rollatorn 
möjliggjordes att han tillsammans med informanten kunde gå ut på promenader. På samma 
sätt möjliggjordes promenader med hjälp av en hjälpmotor till rullstolen för en annan 
informant och hennes vårdtagare. För en annan vårdtagare var talböcker ett sätt att åter kunna 
läsa böcker samtidigt som detta gav informanten tid för sig själv och hon kunde då lämna 
vårdtagaren en stund för att ägna sig åt det som hon tyckte var värdefullt. 

… rollatorn är ju bra, han är inte ute och går mycket men, den, det är uteslutet att han 
kan gå ut om inte han har den… (informant 10) 

Ja, det är värdefullt för mig för då kan X sitta eller ligga och läsa sina böcker, då har 
han sysselsättning [talbok], då kan jag göra mycket andra saker (informant 5) 
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Informanterna uppfattade produkter och teknologi som lätta och smidiga att använda. 
Rollatorn ansågs vara lätt att fälla ihop och smidig att ta med sig i bilen. En höj och sänkbar 
säng var inte så ohanterlig och klumpig som informanten först hade trott. 

… den [rollatorn] är lätt att fälla ihop går in i en bil och så så det, den är väldigt bra 
är den fantastiskt egentligen. (informant 3) 

Problematiskt 
Informanterna uppfattade att produkter och teknologi kunde vara kopplade till vissa problem. 
Tidvis så fungerade inte produkterna och teknologin som det var tänkt och informanterna 
uppgav att produkterna och teknologi kunde vara svåra att använda och sköta. Informanterna 
uppfattade även att produkterna och teknologin tog plats och påverkade den fysiska miljön. 

Jobbig/svår att använda 
Informanterna menade att produkter och teknologi inte alltid fungerade så bra. Teknologin 
krånglade ibland för en informant. Andra informanter upplevde att produkterna skulle kunna 
ha varit utformade på ett annat sätt. Informanterna upplevde också att produkterna saknade 
funktioner vilket skulle kunna gjort produkten bättre vilket hade underlättat för informanterna 
i vårdandet. Informanterna uppfattade att produkterna som erbjöds, inte alltid passade deras 
behov eller förutsättningar. 

… men när du sitter på den [arbetsstol] så ska du ju också höja den då, det går oftast 
inte… (informant 9) 

… det är inte alla gånger som allting fungerar så bra för alla… (informant 2) 
Produkterna uppfattades som fysiskt tunga att använda exempelvis var rullstolen tung att köra 
och rollatorn var klumpig att få in i bilen. Vissa produkter uppfattades som svåra att hantera, 
rollatorn ansågs vara svår att styra och Turner var enligt informanten klumpig och 
svårhanterlig. Skötsel av produkterna sågs av en informant som svår och omständlig, 
toalettförhöjningen var svår att hålla ren och besvärlig att skruva bort. 

Lite klumpig att få med i bilen [rollator] men det får ju gå, det går ju, om man inte har 
för mycket packning i bilen. (informant 10) 

… det här med toalettstolsförhöjningen är inte bara positivt det är det inte för att, den 
blir gärna ganska nersmutsad och den är lite omständlig att skruva bort och 
rengöra… (informant 10) 

Fysisk miljö 
Informanterna menade att produkter och teknologi tog utrymme i hemmet. Vissa av dessa 
produkter och teknologi tog upp så mycket plats att de inte hade fått plats i informanternas 
hem. Andra produkter och teknologi innebar ingrepp i bostaden som exempelvis en trapphiss 
där hål borrades i golvet och ledstänger togs bort i hemmet. Vissa informanter upplevde att 
det blev så mycket produkter och teknologi att det tog upp hela hemmet och att det blev en 
ständig påminnelse om att det fanns en sjuk person där.  

… det var nästan så bara att man tyckte det blev för mycket för det barrikerade ju 
hela hemmet… (informant 9) 

… det är ju många hjälpmedel som är bra, bara man får plats med dom. (informant 2) 
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Produkter och teknologi uppfattades ta mycket plats men informanterna menade många 
gånger att de negativa aspekterna ändå kunde vägas upp av de fördelar som produkterna och 
teknologin medförde. 

… man har ju fått borra hål i golv och ta ner ledstänger så det blir ju ett ingrepp i 
bostaden men om man väger det mot att man får komma ut så är ju det inga problem. 
(informant 9) 

Säkerhet och trygghet 
Informanterna menade att produkter och teknologi ökade säkerhet och trygghet. Produkter 
och teknologi kunde öka informantens trygghet genom att vårdtagaren fick ett större 
oberoende. Sänglarm kunde minska informantens oro över att vårdtagaren gick upp på natten 
och skadade sig eller gick ut. Trygghetslarmet gav trygghet då informanterna inte oroade sig 
över att det skulle hända något eftersom de visste att de lätt och snabbt kunde få hjälp om 
olyckan var framme.  

… man slipper vara orolig om det händer någonting och man kan snabbt få hjälp… 
[trygghetslarm] (informant 7) 

Oberoende 
Produkter och teknologi kunde enligt informanterna ge vårdtagaren ett oberoende vilket i sin 
tur kunde ge informanten trygghet. Gånghjälpmedel ansågs vara en trygghet för vårdtagaren. 
Informanten menade att om inte vårdtagaren hade haft griptång hade han försökt sig på att ta 
upp saker från golvet vilket gjorde informanten orolig. Griptången gjorde att vårdtagaren på 
ett säkert sätt kunde plocka upp saker från golvet och vårdtagaren blev på så sätt oberoende av 
informanten och informanten kände sig då tryggare. Genom att vårdtagaren hade 
trygghetslarm kunde han själv kalla på hjälp om han skulle behöva. Detta skapade ett 
oberoende av informanten och informanterna berättade hur detta gjorde dem lugnare de 
gånger de lämnade vårdtagaren ensam i hemmet. 

… om han är själv och så där och tappar saker på golvet så har jag, är jag väldigt 
rädd att han ska försöka sig på och ta upp det. Så det [griptång] tror jag skulle vara 
väldigt bra att ha… (informant 6) 

Men då blir jag mycket lugnare då jag vet att han kan om han behöver hjälp så kan 
han kalla på det [trygghetslarm]. (informant 3) 

Kommunikation  
Webbaserade tjänster uppfattades som ett sätt att kommunicera. Informanterna såg det som en 
informationskälla samt uppfattade det som ett opersonligt och anonymt sätt att kommunicera 
och de såg både positiva och negativa aspekter av detta. Det fanns ett ointresse och motstånd 
till webbaserade tjänster. De informanter som inte hade någon erfarenhet från produkter, 
teknologi och webbaserade tjänster kunde inte uttrycka någon uppfattning om det. 
Informanterna menade att det kunde vara bra för andra men såg inte att det var något för dem. 

Informationskälla 
Informanterna uppfattade webbaserade tjänster som en källa för information om sjukdomar, 
symtom och behandling. Informanterna såg även webbaserade tjänster som en möjlighet att 
kunna fråga och diskutera med experter inom sjukvården. Negativa aspekter som framkom 
var att för mycket information om sjukdomen kunde leda till onödig rädsla och oro inför ett 
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kommande sjukdomsförlopp. Informanten menade att det är ju inte säkert att alla symptom 
som står kommer att drabba just min make. 

Det är väl mer om man tänker sig att veta hur är sjukdomen, varför är det svårt att 
sätta sig på en stol, varför plötsligt är det svårt att göra det och det och då kan man ju 
få mer information på webben naturligtvis och det kan kännas skönt. (informant 1) 

Opersonligt/anonymt 
Informanterna uppfattade att webbaserade tjänster kan vara opersonliga i jämförelse med att 
träffa personer, vårdpersonal eller andra anhöriga, i verkliga livet. Genom att kommunicera 
via webbaserade tjänster förlorades den mänskliga kontakten vilken de ansåg vara 
betydelsefull. Informanterna uppfattade även att det fanns fördelar med webbaserade tjänster 
för att de kunde välja att vara anonyma. På en fysisk anhörigträff träffar anhörigvårdarna 
personer som hon kanske också träffar i andra sammanhang men på nätet kan informanten 
prata med andra anhöriga som hon inte träffar i andra sammanhang vilket skulle kunna bidra 
till att hon vågar öppna sig mer. 

… det [fysisk anhörigträff] gav nog mer än vad det skulle ge att gå in på webben för 
det är ju mer personligt. (informant 1) 

… det kan ju vara bättre om det är mycket privata saker som man inte vill att någon 
annan ska veta och så, då kan det ju vara bra att prata på internet… (informant 6) 

Ointresse/motstånd 
Många av informanterna tyckte att det var svårt att uttala sig om produkter, teknologi och 
webbaserade tjänster om de inte tidigare hade kommit i kontakt med dem eller inte hade 
erfarenhet av dem. Informanterna hade i flera fall erfarenhet av datorer, genom tidigare arbete 
eller dator i hemmet i nuläget. Det var dock ingen av informanterna som använde 
webbaserade tjänster i vårdandet. Trots att författarna förklarade vad det innebar hade många 
av informanterna svårt att uttrycka en uppfattning om dessa. Informanterna menade att om de 
själva inte hade upplevt och kommit i kontakt med en viss grej kunde de heller inte ha någon 
uppfattning eller åsikt om den. 

I och med att jag inte stött på det så är det väldigt svårt att fundera nånting kring det 
hela… (informant 9) 

Informanterna uttryckte också ett ointresse och motstånd för datorer, Internet och 
webbaserade tjänster. Många informanter menade att webbaserade tjänster och viss teknologi 
kunde vara bra men såg inte att de själva hade behov utav det eller kunde ha nytta av det i 
vårdandet. Informanterna ansåg att webbaserade tjänster och teknologi kunde vara bra för 
andra men menade att det inte var något för dem själva. Anledningar till att det inte var något 
för dem var att de inte upplevde något behov av det, de kunde inte hantera tekniken och hade 
inte tid. De hade heller inte erfarenhet av det och kunde därmed inte se vilka fördelar 
webbaserade tjänster och teknologi kunde ha eller vad de skulle kunna ha för nytta av dessa. 

… vi är fullständigt ointresserade, och vi håller på med så väldigt mycket annat som 
tillhör verkligheten, så vi är ju tyvärr såna så vi fattar inte hur folk har tid att sitta 
där. Det skulle ju knäcka oss om dom skulle tvinga oss att sitta där och stirra. 
(informant 2) 
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… vi är inte intresserad, jag var tillräckligt intresserad när jag jobbade med data, vill 
inte ha nån data hemma. (informant 5) 

… de måste väl vara bra om man kan hantera det. (informant 4) 

De som behöver det är det alltid en fördel… (informant 3) 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Studien syftar till att beskriva anhörigvårdares uppfattningar och därmed anser författarna att 
en kvalitativ ansats är den mest lämpliga. Malterud (1998) menar att en kvalitativ ansats kan 
användas när mänskliga egenskaper såsom upplevelser, attityder, tankar och erfarenheter ska 
utforskas. 

Förförståelsen är det innehåll författarna har med sig i sina ”ryggsäckar” innan studien börjar, 
bland annat tidigare erfarenheter och teoretisk referensram. Detta innehåll kan ha inverkan på 
datainsamling, tolkningar och analys. Förförståelsen kan ge forskaren motivation till studien 
vilket är positivt. Den kan också begränsa forskaren om han har svårt att se bortom sin 
förförståelse och inte är öppen för ny kunskap vilket är negativt. Då kan ny kunskap gå 
förlorad och resultatet visar bara forskarens förförståelse (Malterud, 1998). Lundman och 
Hällgren Granheim (2008) menar att en studies trovärdighet bland annat handlar om hur 
forskarnas förförståelse påverkat analysen. För att minska risken att författarnas förförståelse 
påverkar resultatet i denna studie, och därmed öka studiens trovärdighet, har författarna 
diskuterat och reflekterat över sin förförståelse före studiens början vilket stöds av Malterud 
(1998). DePoy och Gitlin (1999) skriver om reflekterande som en självgranskningsprocess. 
Författarna har reflekterat över sitt eget perspektiv och hur det kan påverka datainsamlingen 
och resultat under arbetets gång vilket stärker trovärdigheten. 

Lämplighetssampling valdes för att det är den urvalsmetod som passar bäst utifrån studiens 
karaktär och de praktiska förutsättningarna. Antalet informanter bestämdes i förväg till tio 
stycken då detta bedömdes som rimligt i förhållande till den tid som finns till förfogande och 
studiens storlek. Kvale (1997) menar att det är bättre att ha mer tid över för förberedelser och 
analys av intervjuerna, det ger studien högre kvalité. Författarna använde sig av 
anhörigkonsulenter för att få tag i informanter. Förutom inklusionskriterierna kan 
anhörigkonsulenternas förförståelse om exempelvis informanternas villighet att delta påverkat 
urvalet och vilka som blev tillfrågade. Därmed kan studiens trovärdighet ha påverkats 
negativt. Enligt Szebehely (2006) har de flesta som hjälper en anhörig ingen kontakt med 
offentligt anhörigstöd och dessa personer hade alltså ingen chans att få delta i studien. Detta 
kan ha påverkat resultatets trovärdighet negativt eftersom dessa anhörigvårdare kan ha 
annorlunda uppfattningar kring produkter, teknologi och webbaserade tjänster. 

Studiens inklusionskriterier var anhörigvårdare som vårdar en äldre person i hemmet samt har 
gjort det i minst sex månader. Alla informanter stämde in på inklusionskriterierna vilket ökar 
trovärdigheten i studien. Dessutom visade det sig att alla var kvinnor och vårdtagaren var 
deras make. Detta kan ha påverkat resultatets trovärdighet negativt eftersom det kan finnas 
skillnader mellan mäns och kvinnors uppfattningar (Kane et al., 2001). På liknande sätt kan 
resultatet ha påverkats av att vårdtagarna i samtliga fall var informantens make. Författarna 
anser att deras vårdsituation skiljer sig från exempelvis en dotter som vårdar sin mor utanför 
sitt hem och det är möjligt att dottern har andra uppfattningar. Informanterna skulle ha varit 
anhörigvårdare i minst sex månader, eftersom de då har kommit in i sin nya roll och troligtvis 
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har lättare att uttala sig i egenskap av anhörigvårdare. På detta sätt minskades risken för att få 
ett för tunt material att analysera vilket ökar studiens trovärdighet. Åldern på informanterna 
varierade mellan 64-80 år och nio av tio ingick i gruppen äldre vilket kan ha påverkat 
resultatet genom att äldre jämfört med yngre kan ha olika uppfattningar. Genom en stor 
spridning i åldersintervallet kan eventuella olika uppfattningar upptäckas vilket ökar studien 
trovärdighet. Spridningen för hur länge informanterna varit anhörigvårdare var stor, 1-33 år. 
Detta kan på liknande sätt ha påverkat resultatet eftersom en person som varit anhörigvårdare 
under en kort tid kan ha andra uppfattningar än en person som varit anhörigvårdare under en 
längre tid. Studiens trovärdighet ökar därför eftersom det är en stor spridning av hur länge 
informanterna varit anhörigvårdare och eventuella skillnader i uppfattningar kan då fångas 
upp.  

Intervjuer valdes som datainsamlingsinstrument eftersom det var informanternas 
uppfattningar som söktes. Författarna anser att intervjuer där informanterna själva får berätta 
om detta är den lämpligaste datainsamlingsmetoden. Både Depoy och Gitlin (1999) och Trost 
(2005) menar att intervju kan användas för att få information om informantens uppfattningar 
om det som studeras. Vid intervjuerna användes en intervjuguide vilket gav intervjuerna en 
viss struktur och möjliggjorde att alla informanter fick liknande frågor och författarna höll sig 
till ämnet vilket ökar tillförlitligheten och trovärdigheten. Frågorna i guiden var öppna frågor 
för att informanterna inte skulle styras att svara på ett visst sätt men också för att få långa och 
uttömmande svar vilket ökar trovärdigheten. Författarna ställde även följdfrågor som inte 
ingick i intervjuguiden. Vissa av dessa frågor var slutna vilket kan ha påverkat informanten att 
svara på ett visst sätt och därigenom påverkat resultatets trovärdighet negativt. Genom att 
författarna ställde spontana följdfrågor möjliggjorde det att få mer uttömmande information. 
Intervjuguiden innehöll frågor som speglade studiens syfte vilket ökar trovärdigheten. 

Informanterna fick själva välja plats för intervjun. Trost (2005) menar att det är viktiga att 
välja en miljö där intervjun kan genomföras så ostört som möjligt och där informanten känner 
sig trygg. Åtta av tio intervjuer genomfördes i informantens hem. Detta kan vara en bra miljö 
eftersom informanten ofta känner sig trygg i sitt eget hem men det kan finns störande moment 
(Trost, 2005) som exempelvis att telefonen ringer eller att grannen knackar på. Detta skedde 
under några av intervjuerna. Den kontakt som författarna har skapat med informanten kan vid 
störande moment riskera att förloras (Trost, 2005). Författarna anser inte att kontakten med 
informanten påverkades negativt men däremot tappade både författarna och informanten 
tråden vid några av dessa tillfällen. Detta kan ha påverkat resultatets trovärdighet negativt då 
information kan ha gått förlorad. Två intervjuer genomfördes på offentlig plats. Även här 
fanns vissa störande moment som exempelvis personer som rörde sig i miljön. Detta kan på 
samma sätt som ovan påverkat resultatets trovärdighet. 

Båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer men en hade huvudansvaret för frågor 
och den andra kompletterade vid behov. På detta sätt kunde huvudintervjuaren ha full 
uppmärksamhet på intervjun och informantens svar och oengagerade frågor kunde undvikas 
(Trost, 2005). Genom att författarna kompletterade varandra med följdfrågor minskades 
risken att information skulle gå förlorad vilket stärker tillförlitligheten. Detta stöd av Depoy 
och Gitlin (1999) som menar att tillförlitligheten ökar när datainsamlingen genomförs av flera 
forskare. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. Kvale (1997) menar att en 
diktafon underlättar för författarna att koncentrera sig på ämnet och intervjun vilket 
författarna anser bidrar till att ge intervjuerna en högre kvalité. Innan intervjuerna startade 
provades diktafonen för att författarna skulle lära sig funktionerna samt hur den skulle 
placeras för bästa ljudupptagning. Inför varje intervju kontrollerades att batterierna skulle 
räcka och nya batterier fanns alltid med. Detta gjorde att all information från intervjuerna 
kunde samlas in med hög kvalité vilket ökar tillförlitligheten (Malterud, 1998). Längden på 
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intervjuerna varierade från 17 till 40 minuter. Författarna tror dock inte att resultatets 
trovärdighet har påverkats negativt av detta eftersom mängden meningsbärande enheter inte 
varierade i lika stor utsträckning. 

När intervjuerna transkriberades var det på ett fåtal ställen svårt att höra vad informanten sa 
på bandet. Malterud (1998) menar att om författarna måste gissa vad informanten säger 
minskas analysens tillförlitlighet. Författarna anser inte att detta har påverkat analysens 
tillförlitlighet därför att det endast var ett fåtal ställen samt att dessa, av sammanhanget att 
döma, inte ingick i meningsbärande enheter. Den som hade haft huvudansvaret för intervjun 
transkriberade materialet. Enligt Malterud (1998) ökar analysmaterialets tillförlitlighet när 
intervjuaren transkriberar de intervjuer som denne själv har gjort. Genom att intervjuaren själv 
transkriberar intervjun blir detta dessutom ytterligare en bearbetning av materialet. 
Insamlingen av materialet kommer omedvetet att bearbetas över en längre period vilket kan 
bidra till att ny kunskap mognar fram (Rosberg, 2008). Eftersom det är fler än en person som 
pratar i intervjun bör författarna bestämma hur dessa ska benämnas i transkriberingen (DePoy 
& Gitlin, 1999) vilket gjordes i denna studie. Före transkriberingen påbörjades bestämde 
författarna bland annat hur personerna i intervjuerna skulle benämnas. Detta för att författarna 
skulle transkribera materialet så lika som möjligt vilket ökar tillförlitligheten. 

Båda författarna läste alla intervjuer och analysen genomfördes tillsammans. Detta ökar 
resultatets tillförlitlighet enligt både Lundman och Hällgren Granheim (2008) och DePoy och 
Gitlin (1999). Författarna har valt att i resultatet använda citat för att förstärka resultatet och 
öka trovärdighet. DePoy och Gitlin (1999) menar att citat ska väljas ut noggrant och 
målmedvetet av forskaren. De citat som väljs ut ska spegla och illustrera varje perspektiv av 
tolkningen.  

Resultatdiskussion 
Det övergripandet temat för informanternas uppfattningar om produkter, teknologi och 
webbaserade tjänster var: nödvändigt för aktivitet. För att utföra vissa aktiviteter var 
anhörigvårdare och vårdtagare alltså beroende av produkter, teknologi och webbaserade 
tjänster oavsett om de uppfattades som ett stöd och/eller som problematiska. Författarna 
menar att detta visar hur viktiga produkter, teknologi och webbaserade tjänster är för 
anhörigvårdarna i vardagen men också att det är viktigt att förbättra dessa så att de upplevs 
mindre problematiska av dem som måste använda dem.  

Informanterna uppfattade att produkter, teknologi och webbaserade tjänster kunde vara ett 
stöd i vårdandet. De ansåg att produkter, teknologi och webbaserade tjänster var till nytta och 
att de underlättade och gjorde vårdandet mindre tungt för informanterna. Detta stöds av Kane 
et al. (2001) som menar att många anhörigvårdare anser att produkter gjorde det lättare för 
dem att hjälpa vårdtagaren. Cahill et al. (2007) visar på att teknologi kan vara användbar för 
både personer med demens och deras anhörigvårdare. Torp et al. (2008) menar att 
anhörigvårdare som vårdar sin make/maka med stroke eller demens kan dra nytta av 
webbaserade tjänster.  

Informanterna menade även att produkter och teknologi underlättade för vårdtagaren. Brandt 
et al. (2003) och Samuelsson och Wressle (2008) menar att produktanvändare ofta är nöjda 
med sin produkt och att de använder den mycket. Författarna anser att detta i sin tur 
underlättar för informanten.  

Produkter och teknologi uppfattades av informanterna som oumbärliga, utan dessa hade inte 
vårdtagaren kunnat bo kvar hemma och informanten hade inte klarat av vårdandet. Johansson 
(2007) menar att möjligheten till kvarboende är beroende av om personen har någon anhörig 
som kan hjälpa till. I denna studie har vårdtagarna en anhörig, deras maka, som hjälper dem 
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men deras kvarboende verkar också vara beroende av produkter och teknologi som kan 
minska anhörigvårdarens vårdbörda till en hanterbar nivå. Författarna anser att detta kan vara 
viktigt att tänka på för dem som jobbar med att tillämpa kvarboendeprincipen. 

Informanterna uppfattade att produkter och teknologi möjliggjorde aktivitet för vårdtagaren 
och informanten. Detta stöds av Brandt et al. (2004) som menar att teknologi i form av en 
elrullstol möjliggör aktiviteter och delaktighet för användarna och Starkhammar och Nygård 
(2008) menar att en spisvakt kan möjliggöra aktivitet. Det stöds också av Samuelsson och 
Wressle (2008) som fann att rollator och manuell rullstol hade en positiv påverkan på 
användarnas möjlighet att ha ett aktivt fritidsliv, att gå och handla samt att vara mobil och 
rörlig. Produkter och teknologi möjliggjorde alltså aktiviteter för användarna precis som 
informanterna i denna studie uppfattade att de gjorde. 

Informanterna uppfattade produkter och teknologi som lätta och smidiga att använda. 
Samuelsson och Wressle (2008) menar att användare av produkter tycker att detta är en viktig 
aspekt av produkten och att många användare är nöjda med detta och tycker alltså att 
produkten är lätt att använda. Detta är positivt eftersom Kane et al. (2001) menar att 
användningen av produkter påverkas positivt om de är enkla att använda. Detta stöds även av 
Cahill et al. (2007) som fann att användningen och användbarheten av några olika teknologier 
påverkades av teknologins tekniska svårighetsgrad där de tekniskt enklaste teknologierna 
användes mest och upplevdes som mer användbara. I en studie där deltagarna fick testa 
telehealthteknologi tyckte nästan alla att tekniken var enkel att använda (Buckley et al., 2004). 

Produkter och teknologi uppfattas alltså som viktiga och stödjande för informanterna i deras 
ofta tunga arbete som anhörigvårdare. Eftersom anhörigvårdarna står för en stor del av vården 
och omsorgen för hemmaboende äldre (Sundström et al., 2002) är de en enorm resurs för 
samhället. Författarna anser att samhället därför borde vara ”skyldiga” att stödja 
anhörigvårdarna på alla möjliga sätt. Produkter och teknologi skulle då vara ett sätt att ge stöd 
åt anhörigvårdarna därför att dessa enligt informanterna uppfattas som ett stöd i vårdandet. 

Informanterna uppfattade ibland att produkter och teknologi kunde vara problematiska. 
Informanterna menade att de inte alltid fungerade så bra som det var tänkt, andra var svåra att 
använda och många produkter och teknologi tog plats och påverkade den fysiska miljön. 
Andra informanter menade att produkterna saknade vissa funktioner som skulle kunna ha 
gjort produkten bättre och det var inte alltid de produkter som erbjöds passade deras behov 
eller de förutsättningar som informanterna och vårdtagaren hade. Starkhammar och Nygård 
(2008) menar att en spisvakt kan skapa irritation och frustration genom att användaren hade 
svårt att förstå hur den skulle användas och den fungerade inte alltid som den skulle. 
Informanterna i denna studie uppfattade att vissa av produkterna var fysiskt tunga att använda. 
Rollatorn exempelvis var enligt informanterna svår att styra och klumpig att få in i bilen. 
Brandt et al. (2003) fann i sin studie där de undersökte hur nöjda användare är med sina 
rollatorer att vissa av deltagarna upplevde att rollatorn var svår att hantera och att använda. De 
uppfattade, precis som informanterna i denna studie, att rollatorn var besvärlig att få in i bilen 
då den tar mycket plats. Vidare upplevde de att rollatorn var besvärlig att ta med sig på bussen 
och deltagarna ansåg också att rollatorn var krånglig att fälla ihop.  

Informanterna upplevde att produkterna och teknologin tog plats i hemmet och vissa av dessa 
innebar även ingrepp i bostaden. En del informanter menade att det ibland blev så mycket 
produkter och teknologi att det tog upp en stor del av hemmet och att de påminde om att det 
fanns en sjuk person i hemmet. Produkterna och teknologin tog mycket plats i informanternas 
hem, men flera informanter menade att de negativa aspekterna hos produkter och teknologi 
vägdes upp av de fördelar som dessa medförde.  
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Författarna anser att det är viktigt att ta tillvara på användarnas, både anhörigvårdares och 
vårdtagares, åsikter om produkter, teknologi och webbaserade tjänster när nya ska utvecklas 
eller gamla förbättras. Problem som uppstår i användandet kan vara svåra att förutsätta som 
utvecklare men användarna är de som verkligen ser hur produkter, teknologi och webbaserade 
tjänster fungerar i den reella miljön. Förutom att funktionaliteten, att produkter, teknologi och 
webbaserade tjänster ska vara bra och lätta att använda, verkar även deras påverkan på 
hemmiljön vara viktig för informanterna. Författarna anser att detta bör övervägas när 
produkter och teknologi utvecklas så att dessa bättre kan smälta in i ett hem. 

Det är också viktigt att produkter, teknologi och webbaserade tjänster stämmer överens med 
användarnas, det vill säga anhörigvårdarens och vårdtagarens, individuella behov och 
förutsättningar. Eftersom dessa kan förändras över tid är det också viktigt att följa upp hur 
produkter, teknologi och webbaserade tjänster fungerar för användarna. Författarna anser att 
vissa av informanternas upplevda problem beror på att de inte längre passar deras behov. 

Informanterna ansåg att produkter och teknologi kunde öka säkerhet och trygghet. 
Starkhammar och Nygård (2008) fann likadant att teknologi kunde öka säkerhet och trygghet 
genom en spisvakt som minskade risken för bränder på grund av att någon glömt stänga av 
spisen. En informant menar att sänglarm kunde minska anhörigvårdares oro över att 
vårdtagaren går upp i natten och riskerar att falla och skada sig eller kanske gå ut och inte 
hitta tillbaka. Detta stöds av Spring, Rowe och Kelly (2009) som funnit liknande resultat när 
anhörigvårdare fick testa ett nattligt övervakningssystem. Genom att anhörigvårdaren vet när 
vårdtagaren lämnar sängen på natten ökar vårdtagarens säkerhet eftersom det är en 
säkerhetsrisk att han går upp och kanske inte kan klara sig själv. Detta ger en stor trygghet för 
anhörigvårdaren som kan lita på att teknologin meddelar henne när hon behövs och att hon 
under tiden emellan kan slappna av. 

Produkter och teknologi kunde enligt informanterna även ge dem en ökad säkerhet och 
trygghet genom att de gjorde vårdtagaren oberoende i större utsträckning. Enligt Samuelsson 
och Wressle (2008) bidrar produkterna rollator och rullstol till att ge användaren en ökad 
känsla av oberoende. En elrullstol kan också ge användaren ett oberoende (Brandt et al., 
2004). Informanterna ansåg också att gånghjälpmedel var en trygghet för vårdtagaren vilket 
också stöds av Samuelsson och Wressle (2008) som fann att rollator och rullstol gav 
användarna en ökad känsla av trygghet och säkerhet. 

Eftersom anhörigvårdandet ofta innebär mycket oro (Szebehely, 2006) anser författarna att 
det är viktigt att det finns produkter, teknologi och webbaserade tjänster som kan minska 
denna oro och ge anhörigvårdaren trygghet. 

Informanterna uppfattade webbaserade tjänster som ett sätt att kommunicera och det kunde 
vara ett sätt att komma i kontakt med experter och få fråga. De såg också webbaserade tjänster 
som en källa till information om bland annat sjukdomar och behandlingar. Detta är i enlighet 
med Magnusson et al. (2004) som menar att webbaserade tjänster möjliggör för människor att 
kommunicera och att hitta information. Även Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (2009) 
menar att Internet är en stor informationskälla och att både anhörig- och patientorganisationer 
samt kommuner tillhandahåller information via sina hemsidor som kan vara ett stöd för 
anhöriga. Torp et al. (2008) visade med sin studie att anhörigvårdare som använt en 
webbaserad tjänst i ett år fick ökade kunskaper om vårdtagarens sjukdom och dennes behov 
samt kom i kontakt med andra anhörigvårdare. 

Hos informanterna framkom också en negativ sida av informationskälla, att tillgången till så 
mycket information skulle kunna leda till onödig rädsla och oro. Författarna anser att är 
viktigt att informationen inom webbaserade tjänster är saklig och utformad på ett sådant sätt 
att det inte skapar onödig rädsla och oro hos anhörigvårdaren. Det är viktigt att ovana 
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användare vid introduktionen av webbaserade tjänster informeras om att vara källkritisk till 
den information som finns att söka på Internet. 

Webbaserade tjänster uppfattades som ett opersonligt sätt att träffa och kommunicera med 
andra människor. Informanterna menade att den mänskliga kontakten skulle förloras vilket 
ansågs vara negativt då denna kontakt var väldigt viktig för dem. I en studie av Rohland et al. 
(2000) undersöktes acceptansen för telepsychiatry. Av de som inte var villiga att använda 
tjänsten ansåg många att det var ett opersonligt sätt att kommunicera på. Författarna anser att 
webbaserade tjänster inte syftar till att helt ersätta den fysiska kontakten med vården men att 
det kan vara ett bra komplement. Det behöver heller inte vara så opersonligt som 
informanterna uppfattar det. Genom att anhörigvårdaren ser vårdpersonalen via bildtelefonen, 
personer kan se varandra genom webbkameran och användarna i diskussionsforum kan lägga 
upp foton på sig själva kan kommunikationen via Internet bli personligare. När det gäller 
kontakter med vårdpersonal kanske anhörigvårdaren även träffar personalen vid fysiska 
träffar och en relation finns redan vilket också kan leda till en personligare kommunikation 
via webben. Hur kommunikation via webben kan bli personligare bör enligt författarna dock 
uppmärksammas när webbaserade tjänster utvecklas. 

Det fanns också informanter som menade att webbaserade tjänster kunde medföra en 
anonymitet för användaren vilket kunde vara positivt då känsliga och privata ämnen 
diskuterades. Författarna anser att detta är ett bra exempel på när webbaserade tjänster kan ge 
något mer än övriga befintliga alternativ. Då anhörigvårdaren känner att hon/han vill prata av 
sig med någon i liknande situation men inte vill gå på ett möte där risken finns att träffa 
grannen eller någon annan de känner, är webbaserade tjänster ett bra alternativ. 

Informanter hade svårt att uttala sig om produkter, teknologi och webbaserade tjänster som de 
inte hade någon erfarenhet av. De menade att om de inte hade kommit i kontakt med dem 
kunde de inte ha någon uppfattning eller åsikt om dem. Författarna anser att det är naturligt att 
ha svårt att uttala sig om något som personen inte har upplevt och har lite kunskap om. Det 
fanns hos informanterna också ett ointresse och motstånd mot webbaserade tjänster, både hos 
informanter med och utan erfarenhet av IT. Andra informanter menade att de webbaserade 
tjänsterna kanske kunde vara bra för andra men såg inte att det var något de själva skulle 
kunna ha nytta av i vårdandet. Anledningar till att webbaserade tjänster inte var något för 
informanterna var att de inte upplevde något behov av sådana tjänster, de kunde inte hantera 
tekniken som tjänsterna medförde och de hade inte tid. Informanterna hade ingen erfarenhet 
av webbaserade tjänster i vårdandet och kunde därmed inte se vilka fördelar de kunde 
medföra eller hur de skulle kunna vara till nytta för dem i vårdandet. Alla de här 
anledningarna överrensstämmer delvis med de som Buckley et al. (2004) fann i sin studie där 
de undersökte mottagligheten för telehealth hos anhörigvårdare. Där var en stor del av de som 
tillfrågades inte intresserade av att lära sig någon ny teknik. De upplevde, precis som 
informanterna i denna studie, inget behov av tjänsten och de var inte intresserade av att lära 
sig och kände sig obekväma med tekniken. IT-kommissionen (2002) skriver i sin rapport att 
70 % av de äldre som inte har dator hemma ser inte någon nytta med att ha en dator eller har 
inget intresse av IT vilket stämmer överens med informanterna i denna studie.  

Författarna anser att många av informanterna skulle kunna ha nytta av webbaserade tjänster 
men att de själva inte ser det eftersom de vet för lite om vad det innebär och ser inte på vilket 
sätt de skulle kunna ha nytta av det. Enligt IT-kommissionen (2002) beror ointresset på att 
personerna inte blivit introducerade till IT. Det är därför något okänt och främmande för 
informanterna. Författarna anser att det är en naturlig och mänsklig reaktion att känna ett 
ointresse eller rent av motstånd mot sådant som är okänt och främmande. Detta hänger ihop 
med informanternas vilja. Kielhofner (2008) menar att vilja består av människans personliga 
uppfattning (om sig själv), värderingar och intressen som alla påverkar varandra. Östlund 
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(1999) menar att äldres personliga uppfattning är att de inte är mottagliga för nymodigheter 
som IT. Dessa personliga uppfattningar påverkar i sin tur deras intressen. Om den äldre inte 
ser sig som mottaglig för IT och uppfattar det som något som hon inte klarar av (personlig 
uppfattning) är det rimligt att anta att hennes intresse för IT och webbaserade tjänster kommer 
att vara svalt. IT-kommissionen (2002) menar att IT måste vara bättre än de redan befintliga 
metoderna och ge något mer för att dessa människor ska bli intresserade att använda det och 
därmed ändra sina vanor. Enligt Kielhofner (2008) är vanor en viktig del av människan. 
Vanorna gör aktivitetsutförandet enklare. Utförandet av aktiviteter som inte är invanda vanor 
tar mer kraft och tid. Detta kan vara en bidragande faktor till att människan är avvaktande till 
sådant som är nytt som webbaserade tjänster kan vara för informanterna. Författarna anser att 
äldre personer bör introduceras för IT för att kunna se att det är något som de skulle kunna ha 
nytta av. 

En av arbetsterapeutens många uppgifter är att vid behov förskriva eller rekommendera olika 
produkter, teknologier och webbaserade tjänster. Resultatet från denna studie visar att 
anhörigvårdare uppfattar produkter, teknologi och webbaserade tjänster som stödjande i 
vårdandet och menar att det ökar säkerhet och trygghet. Detta ger stöd för arbetsterapeuters 
arbete med att förskriva produkter, teknologi och webbaserade tjänster och visar att det är en 
viktig uppgift. Det är dock viktigt att uppmärksamma att anhörigvårdarna också uppfattade 
produkter, teknologi och webbaserade tjänster som problematiska. För arbetsterapeuten är det 
viktigt att vara medveten om att det som förskrivs också kan orsaka problem för 
anhörigvårdarna och inte bara stödja som det syftar till. Det är som tidigare nämnts viktigt att 
produkter, teknologi och webbaserade tjänster matchar de individuella behoven och 
förutsättningarna och att detta följs upp eftersom dessa kan förändras med tiden. Detta för att 
undvika att problem uppstår till följd av dålig matchning mot individuella behov och 
förutsättningar. Författarna anser dock att detta inte är något nytt för arbetsterapeuter idag 
men det är ändå viktigt att påminnas om. Förskrivning/rekommendering av webbaserade 
tjänster är ännu inte någon vanligt förekommande uppgift hos arbetsterapeuter. Författarna 
anser att webbaserade tjänster har potential att kunna hjälpa anhörigvårdare och att det är 
något som arbetsterapeuter bör titta närmare på. Denna studie visar dock att det finns ett 
ointresse och motstånd mot detta hos anhörigvårdarna vilket är viktigt att tänka på för 
arbetsterapeuter som arbetar med detta. Det bör undersökas vidare hur webbaserade tjänster 
ska introduceras hos anhörigvårdarna för att få dem att se att det är något de kan ha nytta av 
och bli intresserade. 

Genom denna studie har arbetsterapiprofessionen fått mer kunskap om anhörigvårdares 
uppfattningar om produkter, teknologi och webbaserade tjänster. Författarna anser att detta 
kan hjälpa arbetsterapeuter att bättre möta anhörigvårdarnas behov. Vidare menar författarna 
att det blir allt viktigare att arbetsterapeuter kan visa nyttan med det arbete som de gör samt 
att åtgärderna är kostnadseffektiva. Då arbetsterapeuter bättre kan möta anhörigvårdarnas 
behov kan de i förlängningen spara pengar för samhället och visa att de behövs. 

Slutsatser 
Den här studien beskriver anhörigvårdares uppfattningar om produkter, teknologi och 
webbaserade tjänster i vårdandet av en äldre person i hemmet. Eftersom studien har en 
kvalitativ ansats och antalet informanter var tio stycken kan resultatet inte generaliseras till 
den stora gruppen anhörigvårdare. Utifrån denna studies resultat skulle enkäter till en större 
kvantitativ undersökning kunna utformas. Resultat från denna större undersökning skulle 
kunna generaliseras. I resultatet framkom ett övergripande tema: nödvändigt för aktivitet som 
innefattade fyra teman: stödjande, problematiskt, säkerhet och trygghet samt kommunikation. 
Många informanter uppfattade produkter och teknologi som stödjande, det gjorde vårdandet 
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lättare för dem, gav dem trygghet och för flera var det till och med en förutsättning för att 
vårdtagaren skulle kunna bo kvar hemma. Produkter och teknologi uppfattades också som 
problematiska då de ibland var jobbiga att använda och tog mycket plats i hemmet. 
Informanterna hade svårt att uttrycka någon uppfattning om produkter, teknologi och 
webbaserade tjänster som de inte kommit i kontakt med. Webbaserade tjänster i vårdandet var 
för de flesta informanterna något okänt och flera av informanterna uttryckte ett ointresse och 
motstånd. Författarna anser att anhörigvårdarens behov av produkter, teknologi och 
webbaserade tjänster är lika viktiga som vårdtagarens samt att anhörigvårdarna kan stödjas 
med hjälp av produkter, teknologi och webbaserade tjänster. Mer forskning kring varför det 
finns ett ointresse för webbaserade tjänster samt hur ointresset kan vändas till intresse behövs. 

Omnämnande 
Författarna vill tacka alla informanter som ställde upp och medverkade i studien och som 
delgav oss sina uppfattningar. Författarna vill även tacka de anhörigstödjare och den 
anhörigkonsulenten som hjälpte oss att komma i kontakt med möjliga informanter till studien. 
Tack också till Marlene Henriksson för handledning och stöd genom hela examensarbetet. 
Författarna vill slutligen tacka grupp A för råd och stöd. 
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Bilagor  
Bilaga 1 

Anhörigvårdares uppfattningar om produkter, teknologi samt 
webbaserade tjänster i vårdandet av en äldre person i hemmet 

Information till anhörigkonsulent angående anhörigvårdare som 
deltagare i studie. 

Hej! 
Vi är två arbetsterapeutstudenter som läser sista terminen på Hälsohögskolan i Jönköping och 
gör vårt examensarbete under våren 2009. 
 
Vi söker deltagare till en studie vars syfte är att beskriva hur anhörigvårdare uppfattar 
produkter, teknologi samt webbaserade tjänster i vården av en äldre person i hemmet. Studien 
är ett examensarbete i ämnet arbetsterapi och ingår i ett större projekt som genomförs av 
medarbetare vid avdelningen för rehabilitering vid Hälsohögskolan i Jönköping på uppdrag av 
Hjälpmedelsinstitutet. Syftet med projektet är att ta reda på anhörigvårdare/ 
närståendevårdares behov av produkter och/eller teknologi samt webbaserade tjänster som de 
behöver när de vårdare en anhörig över 65 år i hemmet.  
 
Anhörigvårdare gör idag ett oerhört stort arbete och är en stor resurs för både den som vårdas 
och samhället. Att vara anhörigvårdare kan ge mycket glädje men även vara både fysiskt och 
psykiskt påfrestande. Det finns en uppsjö av produkter, teknologi och webbaserade tjänster 
som kan underlätta i vardagen men frågan är hur dessa uppfattas av anhörigvårdarna. Med 
begreppet produkt avses en produkt som syftar till att underlätta för anhörigvårdaren i 
vårdandet, exempelvis rullstol, toalettförhöjning och griptång. Med teknologi menas en 
anordning eller system som möjliggör för individer att utföra aktiviteter som de annars inte 
skulle klara av eller förenklar och ökar säkerheten med vilken aktiviteter kan bli utförda, detta 
kan exempelvis vara enklare klockor eller larmanordningar. Begreppet webbaserade tjänster 
innefattar Internet med hemsidor och diskussionsforum samt tjänster som anhörigvårdaren 
kan använda för att få råd och stöd i vårdandet. Våra förhoppningar är att resultatet av vår 
studie ska kunna ligga till grund för en utveckling av nya och existerande produkter och 
tjänster som bättre kan möta anhörigvårdares behov. 
 
Studien kommer att genomföras genom intervjuer av anhörigvårdare som vårdar en äldre 
närstående i hemmet. Intervjuerna kommer att ske enskilt i en miljö som deltagaren själv 
väljer. Frågorna kommer att handla om hur anhörigvårdaren uppfattar produkter, teknologi 
och webbaserade tjänster i vårdandet. Tiderna för intervjuerna beräknas till max 60 minuter. 
För att underlätta datainsamlingen kommer en bandspelare att användas. Efter arbetet 
godkänts raderas alla intervjuer. 
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Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att skäl behöver anges. 
Vi som gör studien har skrivit på en tystnadsplikt. Medverkandet är konfidentiellt och 
uppgifter som lämnas kommer att användas på ett sådant sätt att ingen deltagare kan 
identifieras. Kontakten med anhörigkonsulenten eller annan vård kommer inte att påverkas 
om deltagarna avstår eller väljer att avbryta deltagandet i studien. 
 
Vi har kontaktat dig för att vi behöver hjälp med att hitta deltagare till vår studie. 
Inklusionskriterier för att vara med i studien är att personen är anhörigvårdare åt en 
närstående som är 65 år eller äldre samt att hon/han ska ha vårdat den närstående i hemmet 
minst sex månader. Till studien ska vi göra tio intervjuer och behöver därför lika många 
deltagare. Våra förhoppningar är att du kan hjälpa oss att komma i kontakt med några av 
dessa. 
 
Studien kommer att presenteras i en rapport. Vid intresse kan denna förmedlas. 
Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss gärna. 
 
Jönköping, 2009-02-20 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Lena Pelmas    Frida Gustavsson 
XXXX-XX XX XX   XXXX-XX XX XX 
Arbetsterapeutprogrammet  Arbetsterapeutprogrammet 
ath6pele@hhj.hj.se   ath6gufr@hhj.hj.se 
 
Marlene Henriksson 
XXX-XX XX XX 
Universitetsadjunkt/handledare 
Hälsohögskolan, Jönköping 
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Bilaga 2 
Intervjuguide - anhörigvårdare 
 
- Inledande frågor 

- Inom vilket åldersintervall är du respektive den som vårdas? 
- Hur länge har du varit anhörigvårdare? 

 

- Hur uppfattar Du produkter i vårdandet av din anhörige? Med begreppet produkt 
avses en produkt som syftar till att underlätta för anhörigvårdaren i vårdandet, exempelvis 
rullstol, toalettförhöjning och griptång. 
- Använder du en produkt i vårdandet av den anhörige? 
- Kan du beskriva mer om… 
- Kan du ge ett exempel? 
- Kan du berätta lite mer om.. 
- Fördel/nackdel? 

 
- Hur uppfattar Du teknologi i vårdandet av din anhörige? Med teknologi menas en 

anordning eller system som möjliggör för individer att utföra aktiviteter som de annars 
inte skulle klara av eller förenklar och ökar säkerheten med vilken aktiviteter kan bli 
utförda, detta kan exempelvis vara minnesklockor, sänglarm och dörrlarm. 
- Använder du teknologi i vårdandet av den anhörige? 
- Kan du beskriva mer om… 
- Kan du ge ett exempel? 
- Kan du berätta lite mer om..  
- Fördel/nackdel? 

 
- Hur uppfattar Du webbaserade tjänster i vårdandet av din anhörige? Begreppet 

webbaserade tjänster innefattar Internet med hemsidor och diskussionsforum samt tjänster 
som anhörigvårdaren kan använda för att få råd och stöd i vårdandet. 
- Använder du webbaserade tjänster i vårdandet av den anhörige? 
- Kan du beskriva mer om… 
- Kan du ge ett exempel? 
- Kan du berätta lite mer om.. 
- Fördel/nackdel? 

 
- Övrigt 

- Är det något Du vill tillägga? 
- Kan vi kontakta dig om något skulle vara oklart vid sammanställningen av 

intervjumaterialet? 
- Tack för din medverkan! 

29 
 



 

Bilaga 3 

Anhörigvårdares uppfattningar om produkter, teknologi samt 
webbaserade tjänster i vårdandet av en äldre person i hemmet 

Information och förfrågan till anhörigvårdare om deltagande i 
studie. 

Hej! 
Vi är två arbetsterapeutstudenter som läser sista terminen på Hälsohögskolan i Jönköping och 
gör vårt examensarbete under våren 2009. 
 
Du har blivit kontaktad för att du stämmer in på studiens inklusionskriterier samt visat 
intresse för att delta i studien. Studiens syfte är att beskriva hur anhörigvårdare uppfattar 
produkter, teknologi samt webbaserade tjänster i vården av en äldre person i hemmet? Studien 
är ett examensarbete i ämnet arbetsterapi och ingår i ett större projekt som genomförs av 
medarbetare vid avdelningen för rehabilitering vid Hälsohögskolan i Jönköping på uppdrag av 
Hjälpmedelsinstitutet. Syftet med projektet är att ta reda på anhörigvårdare/ 
närståendevårdares behov av produkter och/eller teknologi samt webbaserade tjänster som de 
behöver när de vårdare en anhörig över 65 år i hemmet.  
 
Du som anhörigvårdare gör idag ett oerhört stort arbete och är en stor resurs för både den Du 
vårdar och samhället. Att vara anhörigvårdare kan ge mycket glädje men även vara både 
fysiskt och psykiskt påfrestande. Det finns en uppsjö av produkter, teknologi och 
webbaserade tjänster som kan underlätta i vardagen men frågan är hur dessa uppfattas. Med 
begreppet produkt avses en produkt som syftar till att underlätta för anhörigvårdaren i 
vårdandet, exempelvis rullstol, toalettförhöjning och griptång. Med teknologi menas en 
anordning eller system som möjliggör för individer att utföra aktiviteter som de annars inte 
skulle klara av eller förenklar och ökar säkerheten med vilken aktiviteter kan bli utförda, detta 
kan exempelvis vara enklare klockor eller larmanordningar. Begreppet webbaserade tjänster 
innefattar Internet med hemsidor och diskussionsforum samt tjänster som anhörigvårdaren 
kan använda för att få råd och stöd i vårdandet. Våra förhoppningar är att resultatet av vår 
studie ska kunna ligga till grund för en utveckling av nya och existerande produkter och 
tjänster som bättre kan möta anhörigvårdares behov. 
 
Studien kommer att genomföras genom intervjuer av anhörigvårdare som vårdar en äldre 
närstående i hemmet. Intervjuerna kommer att ske enskilt i en miljö som Du själv väljer. 
Frågorna kommer att handla om hur Du som anhörigvårdare uppfattar produkter, teknologi 
och webbaserade tjänster i vårdandet. Tiderna för intervjuerna beräknas till max 60 minuter. 
För att underlätta insamlingen av information kommer en bandspelare att användas. Efter 
arbetet godkänts raderas alla intervjuer. 
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Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att skäl behöver anges. 
Vi som gör studien har skrivit på en tystnadsplikt. Medverkandet är konfidentiellt och 
uppgifter som lämnas kommer att användas på ett sådant sätt att ingen deltagare kan 
identifieras. Kontakten med anhörigkonsulenten eller annan vård kommer inte att påverkas 
om Du avstår eller väljer att avbryta deltagandet i studien. 
 
Studien kommer att presenteras i en rapport. Vid intresse kan denna förmedlas. 
 
Vi kontaktar Dig under vecka 13-14 så bestämmer vi tid och plats för intervjun. 
Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss gärna. 
 

Jönköping, 2009-02-20 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Lena Pelmas    Frida Gustavsson 
XXXX-XX XX XX    XXXX-XX XX XX  
Arbetsterapeutstudent   Arbetsterapeutstudent 
ath6pele@hhj.hj.se   ath6gufr@hhj.hj.se 
 
Marlene Henriksson 
XXX-XX XX XX 
Universitetsadjunkt/handledare 
Hälsohögskolan, Jönköping 
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Bilaga 4 

Formulär för samtycke 
 
 
 
 
 

Var vänlig och kryssa i rutorna 
 
Jag har läst följebrevet 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: ………………………. 
 

 
 

Namn.................................................... 

Adress.................................................. 

Telefon................................................. 

 

Handledare........................................... 

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