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Abstrakt 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur anhöriga hanterar sin livsvärld när den 

förändras när deras närstående och tillika partner får en demenssjukdom. Att en partner 

drabbas av en sjukdom innebär en krisprocess och studien tar upp vilka strategier anhöriga 

använder sig av när de befinner sig i en kris. Metodansatsen som använts är fenomenologi där 

jag har intervjuat fyra kvinnor och en man vilket gör det möjligt för forskaren att undersöka 

informanternas beskrivningar av sina upplevelser om den förändrade livsvärlden. Till hjälp 

för analysen av data så har ett verktyg vid namn Interpretativ Phenomenological Analysis, 

IPA använts. IPA syftar till att engagera sig i människors egna reflektioner som de har när de 

är med om vissa händelser som berör dem. Forskaren vill alltså komma nära 

intervjupersonernas livsvärld. Sju stycken teman framkom i denna undersökning: att uppleva 

hur ens partner förändras, upplevelse av hur relationen förändras, upplevelser av minskad 

frihet, upplevelser av motstridiga känslor, att behöva ta ställning till om partnern ska flytta, 

saknad och upplevelsen av stöd. Alla dessa teman har betydelse för informanternas upplevelse 

när de befinner sig i en krisprocess och essensen av fenomenet var skuldkänslor. Resultatet 

pekar på att anhöriga med hjälp av krishantering, coping och KaSam har funnit strategier för 

att hantera den förändrade livsvärlden.  

Nyckelord: anhöriga, demens, livsvärld, upplevelser, kris, fenomenologi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstrct 

The intention of this survey is to find out how the relatives cope when their life-world 

changes when their spouse get dementia. When their spouse suffers from an illness means a 

crisis process for the relative, the study addresses the coping strategies spouses use when they 

are in a crisis. In order to this a phenomenological approach was used. Four women and one 

man were interviewed, emphasising their experinces of living with a partner suffering from 

dementia.  To do this a phenomenology approach is used. Data was analyzed using 

Interpretive Phenomenological Analysis, IPA. The aim of IPA is to facilitate informant´s own 

reflections of certain events. This makes it possible for the researcher to attain information 

about the informant´s lifeworld. Seven themes emerged in this study: experience of how your 

partner is changing; experience of how the relationship changes; experiences of reduced 

freedom; experiences of conflicting emotions; having to decide whether the partner should 

move, grief and experiences of support. All these themes are important for the informant´s 

experience when they are in a crisis process and the essence is feelings of guilt. The result 

shows that relatives managed their changed lifeworld by using strategies through crisis 

management, coping and KaSam. 

Keywords: relatives, dementia, lifeworld, experience, crisis, phenomenology 
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1. Inledning  

Nästan alla går igenom händelser i livet som skakar om tillvaron, det kan vara att någon dör, vi 

skiljer oss, ser en olycka, så även anhöriga1 till personer med demenssjukdom. Vi drabbas alltså 

av en kris. Det är inte alltid att personen själv uppfattar att hen är i en kris förrän personen själv 

börjar reflektera vad hen varit med om. Cullberg (2006, s. 143) beskriver en modell av krisen 

där den delas in i fyra olika faser, chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och 

nyorienteringsfasen. Varje fas har sitt eget karaktäristiska innehåll och faserna har ingen klar 

avgränsning från varandra, ibland kan en fas utebli och ibland kan en fas gå in i en annan. 

Krisens första fas, chockfasen varar i några dygn där individen inte förstår att det som händer 

är sant. Reaktionsfasen kan vara i några veckor till månader och innebär en ren reaktion på vad 

som har hänt. Bearbetningsfasen kan vara i månader till flera år och innebär att verkligheten 

börjar bli greppbar. Nyorienteringsfasen kan pågå under en lång tid och har inte något slut vilket 

innebär att individen börjar att anpassa sig till den nya vardagen. Vanliga krisreaktioner 

innefattar fysiska, känslomässiga och kognitiva reaktioner. De fysiska kan vara 

muskelspänningar, yrsel, magbesvär, snabb andning och hjärtklappning. De känslomässiga kan 

vara ilska, nedstämdhet, irritation, ångest, apati, rädsla, skuld och initiativlöshet. De kognitiva 

kan vara minnessvårigheter, förvirring och koncentrationssvårigheter. Att en anhörig hamnar i 

en kris när hens närstående drabbas av en demenssjukdom innebär inte att krisen sedan går 

över, utan den anhörige kan krisa flera gånger. Att leva med en person med demenssjukdom tär 

på psyket då det bland annat innebär att konstant svara på samma frågor, att leta reda på saker 

som försvinner, att se någon som är orolig och vandrar runt i hemmet, att inte få sova på nätterna 

och på dagarna ständigt vara på vakt för att personen inte ska försvinna eller göra någonting 

tokigt i hemmet (Winqvist, 2006). Hälften av alla kvinnor till en person med demenssjukdom 

lider dessutom av en depression då omsorgsarbetet av den sjuke är mycket psykiskt påfrestande 

(Demensförbundet, 2011, s. 1). 

Lagerwall (2016) skriver i Dagens Nyheter, att vården riskerar kollapsa när allt fler får en 

demenssjukdom, att den stadiga ökningen av personer med demenssjukdom gör att vården inte 

hänger med och att vården behöver förbättras på alla områden. Lagerwall skriver vidare att 

demensförbundet ser bristen på vårdboenden som det största problemet. De menar att 

konsekvensen med saknaden av vårdboenden gör att personen med demenssjukdom tvingas bo 

kvar hemma. Detta i sin tur ställer krav på att anhöriga ska vårda sina närstående.  

Bakgrund 

Demens är en diagnos för en rad olika symtom som orsaks av hjärnskador. Att bli drabbad av 

en demenssjukdom innebär att personen får störningar av kognitiva förmågor. Den kan yttra sig 

på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Demens definieras som ett 

syndrom med en successiv försämring med minnesförmåga och kognitiva förmågor såsom 

orientering, svårigheter med att planera och organisera, svårigheter med att hitta ord, svårt med 

abstrakt tänkandet, problemlösningsförmågan försämras, svårigheter med att förstå samband, 

                                                           
1 För att reda ut oklarheter så avser jag, i likhet med socialstyrelsen med begreppet anhörig den som vårdar eller 

stödjer den närstående och närstående är den som tar emot vård och hjälp (socialstyrelsen.se). Det betyder att 

alltså att jag i min text använder begreppet anhörig om den person som vårdar en person med demenssjukdom 

och närstående om den som har demenssjukdomen.  
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brist i uppmärksamhet, apraxi (förlust av viljemässiga rörelser) och agnosi (svårigheter att 

känna igen föremål). Förändringar i beteenden och personlighetsförändringar är också vanliga 

symtom (Marcusson, Blennow, Skoog och Wallin, 2011, s. 10 - 11). Att som anhörig stå 

bredvid sin partner när dessa förmågor försämras succesivt är många gånger förvirrande och 

tungt att se.  

I Sverige i dag finns det ca 160.000 personer som är sjuka i någon form utav demenssjukdom 

(SvensktDemencentrum.se). Av dem så är det ca 90.000 som bor hemma och ca 70.000 bor på 

vårdhem (Bretiner, 2014). Till dem så är det ca 1 miljon som är anhörig (Demensförbundet, 

2011, s. 5). Detta ställer höga krav på de som är anhöriga till dem med demenssjukdom, 

framförallt på dem som vårdar sina närstående. Prognosen för framtiden är att antalet personer 

med demenssjukdom kommer att öka efter 2020, detta på grund utav att de som föddes på 1940-

talet uppnår då en hög ålder. Fram till år 2050 förväntas antalet personer med demenssjukdom 

nästan fördubblas.  

I Sverige så har vi en modell som gör att det är staten som har ansvaret för vård och omsorg för 

sina medborgare där alla är med och finansierar till detta genom skatter. Samhällskostnaderna 

för vård och omsorg för personer med demenssjukdom beräknas uppgå till drygt 50 miljarder 

kronor, varav 85 procent av kostnaderna faller på kommunerna, 5 procent på landstingen och 

resterande 10 procent på anhöriga eller andra närstående (Socialstyrelsen.se 2014. s. 13) Detta 

innebär en utmaning och ställer krav på samhället som dels måste ha vårdplatser för personerna 

med demenssjukdomar men också kunnig personal inom hemtjänsten. Tack vare skatteintäkter 

så har alla rätt till vård och omsorg. Johansson (2007) har beskrivit utvecklingen av hemtjänsten 

från 1950 och 60-talet som en frigörelse för kvinnor då de innan hade rollen som vårdare av 

föräldrar och svärföräldrar. Under 80-talet så satsades det stort på att bygga ut olika 

välfärdsanordningar och en utökning av hemsjukvården. I slutet av 80-talet så togs det beslut 

om att det var samhället som har förstahandsansvar för att tillgodose vård och omsorg, men om 

anhöriga ville vårda, så skulle de få stöd och hjälp av god kvalité. Det finns idag en idé om att 

samhället ska ta över vård och omsorg i takt med att den sjukes behov ökar och att de anhörigas 

insatser ska ske på en frivillig bas (Johansson, 2007, s. 10 - 11). Men är det verkligheten? Vid 

sjukdom, handikapp eller när en person är i behov av stöd så får de flesta hjälp av sin familj och 

när det gäller makar så är det så självklart att partnern ställer upp att det ifrågasätts inte utan tas 

för givet, menar Johansson. Att någon drabbas av en sjukdom drabbar dock inte bara den sjuke 

utan det blir konsekvensers för alla som står personen nära. Många runt den sjuka vill stötta och 

hjälpa enligt Johansson, och ofta är det för personens partner något som görs spontant och det 

kan även kännas tillfredställande för den anhöriga att göra detta. Med tiden så kan dock 

omsorgen skifta karaktär och den tillfredställelse som den anhöriga först kände kan istället bli 

ett tungt ok att bära (Johansson, 2007, s. 8 - 9). 

När den sjuke bor hemma, så behöver samhället lägga sina resurser på de som vårdar sina 

livspartner under en lång period, innan deras närstående flyttar till en vårdinrättning. Samhället 

måste ge dem stöd och återhämtning för att de ska orka med att bevara relationen som partner 

och den nya uppgiften som vårdare. Stödet för anhöriga ser olika ut i kommunerna i Sverige, 

men Socialstyrelsen skriver att: ”rekommendationer för stöd till anhöriga till personer med 

demenssjukdom är att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör: 
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 ”erbjuda utbildningsprogram och psykosocialstöd, erbjuda olika former av avlösning, erbjuda 

kombinationsprogram, erbjudas specifik anpassat stöd och individuellt anpassad avlösning till 

anhöriga till yngre personer med demenssjukdom” (Socialstyrelsen.se)                                                                                               

Jag vill med inledningen beskriva krisens faser för att läsaren ska få en förståelse av att den 

anhörige kan ha en pågående kris samtidigt som hens livspartner är sjuk och får vård och 

omsorg av sin anhörige. Eftersom det är en fenomenologisk studie så är det ett fenomen som 

jag studerar och fenomenet är hur anhöriga hanterar den kris de befinner sig i. Kris är ett tungt 

ord och jag vill inte peka ut alla anhöriga och säga att de befinner sig i en kris, men jag vill ändå 

använda mig av begreppet kris för att förstå att det som anhöriga är med om är en form av kris 

och krishantering. Detta är också något som återkommer i studier och i litteraturer. Med kris så 

menar jag de upplevelser och känslor som kan uppstå när man som anhörig får reda på att den 

man lever med och har planerat en ålderdom med, får en sjukdom som är dödlig. Förändrar 

detta ens livsvärld och hur hanteras det? 

Med hjälp av inledning och bakgrund så vill jag fokusera på anhöriga och deras komplexa 

situation. Dels så är det deras livspartner som successivt tappar förmågor under sjukdomens 

utveckling och behöver stöttning och hjälp i sin sjukdom.  Samtidigt så ska den anhörige finna 

en ny mening i tillvaron där hens livspartner glider ifrån dem fast de fortfarande finns kvar. 

Idag så är det kvar-boende-principen som kommunal vård och omsorg arbetar för, det vill säga 

att kunna bo kvar i den egna bostaden så länge som möjligt. Det är flera som insjuknar i 

demenssjukdomar, eftersom vi blir allt äldre, vilket gör att de som är anhöriga ska klara av att 

vårda dem hemma i större utsträckning. Jag menar att det är viktigt att se det ur ett 

helhetsperspektiv där det är självklart att personen som drabbats av en demenssjukdom är i 

fokus då det är den personen som är drabbad av sjukdomen, men att det även är viktigt att se 

att alla personer runt den sjuke är viktiga och kan bidra på ett eller annat sätt så att personen 

med demenssjukdom ska få känna välbefinnande och bibehållen självkänsla trots den 

progressiva demenssjukdomen.   

1.1 Syfte och Frågeställning 

Syftet med min undersökning är att undersöka hur anhöriga till personer med demenssjukdom 

som även är deras livspartner, hanterar den förändrade livsvärld som det innebär. Jag vill med 

andra ord belysa livsvärlden för anhöriga som befinner sig i kris eller har befunnit sig i kris när 

vårdar sin närstående som har en demenssjukdom.  

Min frågeställning är därför Hur är upplevelsen av att vara anhörig till en person med 

demenssjukdom, som också är ens livspartner? 

1.2 Disposition 

Denna uppsats är indelad i fem avsnitt där jag i första avsnittet har skrivit en inledning till 

studien där jag även tar upp bakgrunden, syfte och frågeställning. I avsnitt två presenterar jag 

tidigare forsning som jag tycker är relevant till min studie. Tidigare forskning är indelat i två 

teman, upplevelser av att vara anhörigvårdare och sociala relationer vid demenssjukdom. Det 

tredje avsnittet är ett teori- och metodavsnitt där jag presenterar fenomenologi som teori och 

metod. Först presenterar jag huvudteorin fenomenologi och ett centralt begrepp livsvärld som 
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jag har valt att använda i studien och sedan presenterar jag fenomenologin som metod. Jag 

beskriver där även hur jag konkret gått tillväga för att genomföra den empiriska studien; hur 

jag hittat informanter till studien samt analysmodellen IPA som jag har valt att använda i 

analysen. I avsnitt fyra presenterar jag resultatet av min fenomenologiska analys av de 

intervjuer jag gjort med informanterna. Sju stycken teman presenteras i resultatavsnittet: att 

uppleva hur ens partner förändras, upplevelse av hur relationen förändras, upplevelser av 

minskad frihet, upplevelser av motstridiga känslor, att behöva ta ställning till om partnern 

ska flytta, saknad och upplevelsen av stöd. Alla dessa teman har betydelse för informanternas 

upplevelse när de befinner sig i en krisprocess och essensen av fenomenet var skuldkänslor.  

Det femte och sista avsnittet innehåller avslutande reflektioner kring studien. Där diskuterar 

jag resultatet i relation till teorier och begrepp som rör krishantering, coping och KaSam samt 

diskuterar hur mitt resultat kan förstås i relation till tidigare forskning. Avsnittet avslutas med 

metodologiska reflektioner samt tankar kring områden som skulle vara intressanta för 

framtida forskning.  

2.Tidigare forskning  

Syftet med min uppsats är att komma nära de anhörigas upplevelser av att leva med en person 

med en demenssjukdom och lyfta fram de resurser de använder vid en kris. Jag vill med 

avsnittet tidigare forskning försöka ge en inblick i hur det kan vara att vara anhörig och hur 

deras upplevelser och utsatta situation presenteras i forskningen. När det kommer till ämnet 

demenssjukdom så finns det mycket att tillgå inom tidigare forskning och jag har valt i min 

studie att begränsa mig till just anhörig/livspartner då jag anser att upplevelsen av att leva med 

en person med demenssjukdom ser annorlunda ut även om du också är anhörig när du är barn 

till en person med demenssjukdom. Jag kommer att presentera sju olika studier som samtliga 

är internationella och jag har delat in dem i två teman; upplevelser av att vara anhörigvårdare 

och sociala relationer vid demenssjukdom.  Några av de studier jag har funnit belyser även 

skillnaden av att vara anhörig som partner och anhörig som barn. Jag har valt att ta med dem 

för att få en förståelse av skillnaderna dem mellan. Jag vill även lyfta fram skillnaderna 

mellan könen med tidigare forskning, för att få en förståelse att det kan te sig olika mellan 

könen. Jag tänker att det kan vara bra att förstå skillnaderna som finns mellan könen och med 

att vara anhörig. I texten så finns begreppen anhörigvårdare, vårdgivare och de är alla 

anhöriga till en person med demenssjukdom, som är förklarat tidigare. Vårdtagare är det 

samma som personen med demenssjukdom, närstående. Att jag använder olika begrepp är för 

läsbarheten skull. Tidigare forskning har jag sökt på Mälardalens högskolas bibliotek i 

databasen Sociological Abstracts. Följande sökord användes: dementia, spouses, caregivers, 

grief och support. Dessa sökord kombinerades på olika sätt tills jag hittade de artiklar som var 

mest användbara. Artiklarna har både metodansatser som är kvalitativa och kvantitativa, och 

även om några av artiklarna är kvantitativa så har jag valt att ha med dem då jag menar att de 

har fångat upplevelsen av de som vårdar vilket är relevant för min studie. Många av artiklarna 

var skrivna ur patientens eller sjukvårdarens perspektiv och de valdes bort då det var den 

anhörigas perspektiv jag var ute efter.  

2.1 Upplevelser av att vara anhörigvårdare 
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Flera av artiklarna beskriver upplevesena av att vara anhörig och jag har här samlat artiklarna 

om utsatthet, sorg och börda.                                                                                                                          

I en studie av Dassel, Kara,Carr och Dawn (2016) så beskriver de hur de ville undersöka om 

det fanns några skillnader i utsatthet av de som vårdar sin demenssjuka närstående med dem 

som vårdar närstående som ej är demenssjuka.  De har granskat hur oddsen ser ut av att vara i 

en utsatt position under en period hos de efterlevande makar av individer som dog mellan 

2000 - 2010 med eller utan demens. För att bedöma utsattheten använde de en Frailty index, 

som bedömer kroniska sjukdomar, funktionell rörlighet, depressiva symtom och subjektiv 

hälsa. Kvantitativ metod användes för att undersöka sambandet mellan vårdtagare, kognitiv 

status och jämförde det med en undersökning efter att vårdtagaren avlidit.  Rapporterna 

gjordes med två års mellanrum, före och efter att döden inträffat av den som vårdats och 

visade på att vårdgivare var i en mera utsatt position.  Demensvårdare hade 40,5% högre odds 

att uppleva ökad utsatthet vid den tidpunkt då döden rapporterades och 90% högre odds med 

jämförelser med icke-demenssjuka vårdgivare. Med tanke på deras resultat, där de diskuterade 

hälsa och välbefinnande hos vårdgivare för personer med demens, så menar de att behovet av 

åtgärder som ger ökat stöd för demensvårdare måste ses över, när den förväntade ökningen av 

demenssjukdomar kommer med den åldrande befolkningen.    

I en kvalitativ studie med fokusgrupper av Meuser och Marwit (2001) hade de som syfte att 

undersöka sorg som en förbisedd men viktig del av anhörigvårdarens erfarenhet. Deras studie 

innefattade 87st makar och vuxna barn som anhörigvårdare till en person med alzheimers 

sjukdom med progressiv demens som representerar mild, måttlig, svår. Enkätdata och 

kvalitativa resultat från 16 semistrukturerade fokusgruppintervjuer utgör grunden för en 

beskrivande modell av sorg i demens omvårdnad. Resultatet av Meuser och Maerwits (2001) 

studie beskriver sorgeprocessen som olika för vuxna barn som anhörigvårdare och för 

anhörigvårdare som är makar, och de menar också att mönstret för vardera är definierbar i 

varje steg av demenssjukdomen. Slutsatserna härrör främst från fokusgruppsdiskussioner och 

tyder på att det vid vård vid det tidigaste stadiet av sjukdomen finns grundläggande skillnader 

i sorgen när det gäller vuxna barn och makar som anhörigvårdare. Mest anmärkningsvärt i det 

tidiga skedet är skillnaden mellan förnekelse. Meuser och Marwitts (2001) menar att vuxna 

barn som anhörigvårdare verkar göra allt för att förneka allt som händer. Dessa 

anhörigvårdare förklarar demens med andra saker, såsom normalt åldrande eller depression. 

Makar som anhörigvårdare är mer öppna, accepterande och realistiska om deras partners 

nuvarande tillstånd och om förestående bördor som komma skall (inklusive eventuell 

vårdhemsplacering). Anhöriga är sorgsna över flytten men de är också medvetna om 

situationen. Förutom dessa grundläggande skillnader, bör det också noteras att de två 

grupperna är mycket olika i fokus för deras förlustproblem. Vuxna barn som är 

anhörigvårdare i förnekelse av föräldrarnas demens är självfokuserade. Deras frågor rör sig i 

första hand om förlust av personlig frihet och förlust av stöd från syskon. Makar som 

anhörigvårdare uttrycker frågor som till stor del handlar om förlust av kamratskap. Även om 

svårigheterna med omvårdnad erkänns, är ansvaret för omvårdnad accepterat med ömhet och 

värdighet. Skillnaderna i svaren som kom fram från varje anhörigvårdare förklaras av deras 

typ av relation mellan varandra. Barn räknar inte med att vårda sina föräldrar, och ser inte 

heller det som en del av livets naturliga utvecklingsprocess. Makarna å andra sidan, 
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förbereder sig för detta under hela sitt äktenskap. Det mest anmärkningsvärda för båda 

grupperna var vårdhemsplacering. För vuxna barn som vårdgivare i denna studie, finns det en 

känsla av känslomässig lättnad när den demenssjuke kommer till det stadiet att det är dags för 

en vårdhemsplacering. Känslor som ilska, frustration och svartsjuka innan vårdhemsplacering 

är nu fylld med reflekterande och filosofiska kommentar. Där fokus tidigare var egna 

förluster, är den nya inriktningen förlust på andra (tråkigt för föräldern) och på gemensamt 

förhållande (beklagar över att inte känna föräldern bättre). De vårdgivarna anser att deras 

omvårdnads erfarenhet har gjort dem till mera medkännande individer. Däremot verkar 

sorgen hos makar som anhörigvårdare nu tillta på sin högsta grad. För första gången är sorg 

tillsammans med, eller ibland ersatts av, ilska och frustration. Vårdhemsplacering ger lättnad, 

fast det är ett oönskat beslut, där känslor skiftar mellan saknad och att ta hand om sig själv. 

Signifikanta skillnader framkom mellan makar och vuxna barn som anhörigvårdare i grupper 

som helhet. Anhörigvårdarens sorg varierar mellan intellektuell, affektiva och existentiella 

poler beroende på aktuell vård, krav och förväntningar. 

Dessa fynd tyder på att föregripande sorg i omvårdnad av personer med demens är "riktig" 

sorg, motsvarande i intensitet och bredd till dödsrelaterade sorg.                                                                                     

I en annan studie av Stewart, N., J., Debra, Morgan, Karunanayake, Wickenhauser, Cammer, 

Duane Minish, O’Connell, Hayduk (2016) där syftet var att undersöka vårdgivarens börda och 

svårighetsgraden av stress hos familjen på den dag då en familjemedlem fick 

demensdiagnosen vid en minnesklinik. Syftet med denna studie var tvåfaldigt. Det ena var att 

undersökte de skillnaderna i vårdgivarnas börda och svårighetsgraden av stress i samband 

med vårdgivarens kön och förhållandet (makar kontra vuxna barn) till familjemedlemmen 

med demens. För det andra, har Stewart et al. (2016) utvecklat en orsaksmodell av 

vårdgivarens börda och svårighetsgraden av stress, baserad på uppgifter som samlats in på 

dagen då diagnosen gavs. Resultatet visade att på den dagen diagnosen gavs, rapporterade 

kvinnor mer börda och svårighetsgraden av stress än män och makar rapporterade mer 

svårighetsgraden av börda än vuxna barn. Vårdgivarens stress i samband med 

demensspecifika beteenden förklaras både av stress och börda. Upptäckten av en könsskillnad 

har varit ett starkt tema i litteraturen och denna studie ger ytterligare stöd för att kvinnor 

rapporterar mer börda och svårighetsgraden av stress än män i liknande omständigheter. 

Stewart et al. (2016) menar att framtida studier bör kartlägga stressen över tiden i dessa 

grupper av anhörigvårdare, i syfte att utveckla insatser.  

Resultaten av dessa studier kan sammanfattas med att studien av Dassel et al. (2016) påvisade 

att oddsen är höga för att anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom ska uppleva en 

utsatthet när de vårdar. Studien av Meuser och Marwit (2001) visade på att anhöriga som 

vårdar upplever en sorg torts att maken fortfarande lever. Sorgen går att jämföra med sorgen 

som upplevs när någon avlider. Och den sista studien av Stewart et al. (2016) påvisar bördan 

och stressen som upplevs då deras närstående får sin demensdiagnos. Detta skilde sig dock 

mellan make och maka då maka upplevde mera stress och börda. Sammanfattningsvis menar 

dessa studier att det går att påvisa att anhöriga som vårdar sin närstående upplever börda, sorg 

och stress i sitt vårdande.  

2.2 Sociala relationer vid demenssjukdom 
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Några av artiklarna jag hittade beskriver relationen mellan den som vårdar och den som blir 

vårdade. Det kan skilja sig beroende på om det är en relation mellan mor och dotter eller man 

och fru. Jag kommer här att presentera fyra studier som beskriver relationer vid 

demenssjukdom. I en studie av Gibbons, Creese, Tran, Brazil, Chambers, Weaver, Bédard 

(2014) där huvudsyftet var att klargöra skillnaderna i upplevelsen av att vara vårdgivare mellan 

män och hustrur med avseende på börda, hälsa, friska beteenden, förekomst av svåra beteende 

hos vårdtagaren, socialt stöd, och kvaliteten på relationen. Studien var en kvantitativ studie där 

deltagarna som var maka/make och vårdgivare till en person med alzheimer sjukdom, svarade 

på enkäter. Resultatet från denna studie stödjer tidigare forskning som visar på att 

omvårdnadserfarenheter skiljer sig mellan kvinnor och män. De fann att kvinnliga vårdare 

upplevde mera börda, hade sämre psykisk och fysisk hälsa, ökad depressiva symtom och deltog 

i färre hälsofrämjande aktiviteter. Det intressanta var att både kvinnliga och manliga vårdgivare 

var lika nöjda med de tjänster som de erhållit trots att kvinnliga vårdgivare hade färre timmar 

av hjälp med vårdtagaren. Dessutom visade manliga vårdtagare på mera beteendeproblem. 

Kvinnor hade en mera negativ syn på relationen med sina makar och de upplevde mera börda, 

möjligen för att de manliga vårdtagarna har mera utmanade beteenden. Det blir alltmer 

uppenbart att det kvinnliga könet blir en markör som placerar dem på en ökad risk för hög 

belastning och mindre stöd.  

I en studie av Hayes, Boylstein och Zimmerman (2009) undersöker de hur alzheimer sjukdom 

påverkar vårdgivarnas uppfattningar om förändringar med identiteten av deras drabbade make 

och på vilket sätt identitetsförändring påverkar deras intima relation. De utforskar också hur 

genus formar erfarenheterna av omvårdnad av en person med alzheimer sjukdom bland gifta 

par, särskilt i vilken de intima relationerna också var könsrelaterade. Studien som gjordes var 

en kvalitativ studie med djupintervjuer. Informanterna var 15 kvinnor och 13 män som alla var 

maka/make till en person med alzheimers sjukdom. Intervjuerna bekräftar att 

identitetsförändring av sjuka makar hade stor betydelse för intimitet, men inte alltid i negativ 

mening. Majoriteten av män och kvinnor som vårdgivare rapporterade att en minskad intimitet 

var ett resultat av alzheimers sjukdom. Många av dem trodde att de skulle behålla känslor av 

att vilja ha närhet så länge de levde. Kvinnorna var mer benägna att rapportera att 

identitetsförändringen av deras makar också förändra hur de såg på sin egen identitet i deras 

äktenskap. Att ständigt skifta mellan fru, älskare och till en mamma eller vårdare gjorde att 

deras intresse av intimitet påverkades då de också påverkades av att deras man inte längre sågs 

som män utan mera som barn eller tomma skal. Kvinnorna uppvisade frustration över brist på 

känslomässiga och intellektuella ömsesidighet medans männen visade frustration över deras 

fortsatta önskan om fortsatt intimitet trots försämrad fru. Mäns intresse för intimitet med sina 

fruar fanns kvar och pågick också under en längre tid under sjukdomstiden. Hayes et al. (2009) 

menar att detta har stor betydelse för intima relationer mellan människor med alzhiemers 

sjukdom och de som tar han om dem. Deras resultat tyder på att omvårdnad och intimitet är 

mycket olika upplevelser för män och kvinnor, och pekar på behovet av utbildning och stöd för 

vårdgivare.  

Många studier visar på att erfarenheterna av att vårda personer med en demenssjukdom handlar 

om bördan i den stressfulla tillvaron som de lever i. Jag vill med nästa två studier visa på att det 

inte bara är en börda att vårda utan det finns andra kvalitéer i relation när en anhörig vårdar sin 
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närstående.                                                                                                                       

En studie av La Fontaine och Oyebode (2014) gjord i Storbritannien där det uppskattas att det 

är ca 63,5 % av 800.000 personer med demenssjukdom lever med personer som vårdar eller ger 

stöd. Många familjer och personen med demenssjukdom har inte fått det stödet som de har rätt 

till, då kunskaperna kring hur demenssjukdomen påverkar familjerelationerna ibland saknas. 

Insatser och rådgivning till familjerna kan hindra depressioner samt förbättra familjerelationen 

och få ett ökat välbefinnande hos både de som vårdar och de som får vård.  Denna kvalitativa 

studie av La Fontaine och Oyebode (2014) vill undersöka effekterna av relationen när en person 

drabbas av en demenssjukdom och där de vill kunna bidra med förståelsen av samspelet mellan 

familjeförhållanden, demens och information. I studien så är det elva artiklar som har granskats 

samt sju djupintervjuer där det är personer som lever med demenssjukdom make/make och eller 

vuxna barn till en person med demenssjukdom, de har även inkluderat personer med 

demenssjukdom i studien. Syftet var att belysa den ömsesidiga påverkan mellan 

familjeförhållanden och demens från familjeperspektivet. Fyra teman identifierades: en 

gemensam historia, förhandlingens effekter på förhållandet på grund av demens, öppenhet och 

medvetenhet och skiftande karaktär. Resultatet visar på ett framväxande område, men belyser 

också bristerna i den nuvarande förståelsen av effekterna på relationen på grund av 

demenssjukdom och att tillhandahålla lämpliga åtgärder. Skiftande karaktär belyser de 

psykosociala problem som sjukdomen väcker, som förändringar med roller och relationer. I 

andra och tredje temat så betonas behovet av att ha strategier för att bemästra demenssjukdomen 

där La Fontaine och Oeybode (2014) menar att det är nödvändigt att fokusera på att leva i nuet 

och att se till de förmågor som finns kvar och att tänka på relationen istället för diagnosen. Hur 

kvaliteten på relationen har sett ut tidigare verkade ha betydelse för hur familjemedlemmar 

påverkas av demenssjukdomen, och därmed också hur stödet till den sjuke ser ut. 

Demenssjukdomen verkar på ett bredare plan än bara parrelationen men även att hur 

coopingstraetgier används av familjemedlemmarna var viktiga i att behålla identiteten och 

självkänslan hos den demenssjuke. Dessutom visar deras resultat på att personer med tidiga 

erfarenheter av demens fortsätter att arbeta aktivt med att behålla sina relationer i familjen för 

att förstå demenssjukdomen och de förändringar som den medför. Sådan insikt underlättar 

möjligheterna för att få möjligheten till att låta förhållandet växa. Då förståelsen av att 

demenssjukdom innebär kompromisser och anpassningar, så är det som kan bidra till 

välbefinnande och ett meningsfullt liv. La Fontaine och Oeybode (2014) menar vidare att de 

kunde se att en dålig relation sedan tidigare kunde bidra till bristande förståelse och att 

förhållandet var utmanande och att familjemedlemmarna var mer kontrollerande vid 

vårdgivandet. Detta är dock något som måste beaktas med försiktighet. Resultatet tyder dock 

på att begrepp som engagemang, kvalitet på tidigare relation och känslomässigsamhörighet är 

relevanta i relationer och som också finns i tidigare forskning om anhörigvårdare.  

Att det finns en uppleves av börda och stress har påvisats i flera studier, men det börjar växa ett 

intresse av att uppmärksamma att det också kan ses ur ett psykiskt hälsoperspektiv med att det 

finns en annan sida där styrka växer fram hos personerna som vårdar en person med 

demenssjukdom. I en studie av Netto, Goh Yen Ni, Yap Lin Kiat, (2009) var syftet att undersöka 

vinsterna hos anhöriga till personer med demens. Studien var kvalitativ och respondenterna 

rekryterades från tre institutioner i Singapore. Metoden var grundad teori där det var 
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semistrukturerade intervjuer, djupgående intervjuer och ansikte mot ansikte intervjuer. 

Resultatet visade att den vanligaste vinsten var personlig utveckling som omfattade förståelse, 

bli starkare, mer motståndskraftig, med ökad självkännedom och att vara mera kunnig. Ett annat 

tema som framkom var vinster i relationen där vårdgivaren upplevde en förbättring i sin relation 

med vårdtagaren, med andra i familjen eller i sin förmåga att interagera med andra äldre 

personer. Den tredje vinsten anhöriga upplevde var en högre nivå av vinster som omfattade 

vinster i andlighet, fördjupande relationer med Gud och ett mer upplyst perspektiv i livet. 

Studien av Netto et al. (2009) stödjer forskningen med det konventionella fokus på börda till 

ett mera holistiskt synsätt som anser att vårdgivaren har möjlighet att växa och gå stärkt ur de 

omvårdnads erfarenheter som vårdgivarna genomgår. Även om bördan av att vårda en person 

med demens utan tvekan finns där så finns det också en möjlighet till att växa som person och 

andra vinster visar deras studie på. Studien visade också på att de sociala banden som fanns 

tidigare i relationen hade betydelse för ömsesidighet, ömsesidigt beroende och alturism, det vill 

säga en osjälviskhet i den vårdande relationen dem mellan. Studiens resultat av vinster som går 

att få i vårdandet, får konsekvenser i utformningen av de stödinsatser och tjänster som kan ge 

vinster för vårdgivaren när den utnyttjas. De menar att det är relevant att de yrkesverksamma 

som stöder vårdgivare fokuserar på de positiva vinsterna, så att det blir ett naturligt sätt att se 

på sina kunder och i processen hjälpa vårdarna att finna mening med sina 

omvårdnaderfarenheter och stötta hen i sin roll.  

De två första studierna pekar på att det skiljer sig i relationen mellan könen när anhöriga är 

vårdare till sina närstående. Resultatet från studie av Gibbons et al. (2014) visar på att kvinnliga 

vårdare upplevde mera börda och hade sämre psykisk och fysisk hälsa, ökad depressiva symtom 

och deltog i färre hälsofrämjande aktiviteter. Gibbon et al. (2014) fann också att kvinnliga 

vårdare hade mera utmanade beteende hos sina vårdtagare än vad de manliga vårdarna hade. 

Studien av Hayes et al. (2009) visade på att upplevelsen av intimitet ser olika ut för män och 

kvinnor. Kvinnor upplevde att deras blandade roll som fru, älskare och mamma minskade deras 

lust av intimitet då de också upplevde att deras män var som barn. Kvinnorna fick inte längre 

de känslomässigt utbyte som de tidigare fått. Männen å andra sidan upplevde en fortsatt önskan 

om intimitet trots att deras fruar försämras. Hayes et al. (2009) tar upp identitetsförändringar 

hos männen men de nämner inte det som Gibbons et al. (2014) tar upp om att män uppvisar 

mera utmanade beteenden.  

Studien av La Fontaine och Oeybode (2014) tar upp att relation som vårdaren har haft med sin 

vårdtagarna sen tidigare har en betydande roll för hur familjemedlemmarna påverkades av 

demenssjukdomen och också vilket stöd de nyttjade, de manade att förståelsen av hur 

sjukdomen påverkar den drabbade gjorde att de som familjemedlemmar också förstod att det 

innebar anpassningar och kompromisser vilket gav den drabbade ett välbefinnande. Studien av 

Netto et al. (2009) påvisar att även om vårdandet innebär börda och stress så finns det vinster 

att få som personlig utveckling och ett mera upplyst perspektiv. Båda studierna visade på att 

förhållandet kunde fortsätta att utvecklas trots sjukdom.   

2.3 Sammanfattning tidigare forskning  

I studien av Dassel et al. (2016) såg de att demensvårdare hade 40,5% högre odds att uppleva 

ökad skörhet vid den tidpunkt då döden rapporterades och 90% högre odds på följande 
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jämförelser med icke-demenssjuka vårdgivare. De menar att därför krävs det att resurser och 

åtgärder för den anhörige finns att erbjuda. I studien av Meuser och Marwit (2001) såg de att 

det fanns en sorg hos en anhörigvårdare och att den är lika verklig fast personen lever, som för 

de anhöriga som har förlorat sin närstående. Studien visar dock på att det ser olika ut för vuxna 

barn och makar som är anhörigvårdare och att vårdhemsplaceringen är ett kritiskt moment men 

där vuxna barn känner lättnat och där makar känner den största sorgen då de också förlorar sin 

kamrat och blir ensamma. Studien av Gibbons et al. (2015) visade att kvinnor upplevde högre 

börda och hade sämre fysik och psykisk hälsa samt att de deltog i minde hälsofrämjande 

aktiviteter än män. De var trots detta lika nöjda med de tjänster som de hade att tillgå, men att 

kvinnor nyttjade det mindre. Studien visade även på att män uppvisade mera beteendeproblem 

och utmanade beteenden än vad fruarna gjorde, vilket kan förklara kvinnors upplevelse av börda 

som tyngre. I studien av Stewart et al. (2016) fann de att upplevelsen av börda och stress den 

dagen personen med demenssjukdom diagnostiserades, såg olika ut mellan vuxna barn och 

makar. Kvinnor visade på högst upplevelser av börda och stress, medans män visade på högre 

uppleves av stress än vuxna barn. Medans upplevelse av börda var identisk mellan döttrar och 

fruar. De förklara det med att relationen mellan döttrar och mödrar är unik, men att fortsatta 

studier behövs för att se skillnaden mellan döttrar och kön på föräldern.  

Stewart et al. (2016) fann också precis som studien av Gibbons et al. (2015) att män uppvisade 

mera beteendeproblem vid demenssjukdom. Att få en demenssjukdom innebär oftast 

beteendeförändringar och detta leder till att anhöriga har svårt att känna igen sina närstående 

fast de fysiskt ser likadana ut som tidigare. I en studie av Hayes et al. (2009) menar de på att 

fruar oftast känner en svårighet med intim närhet då de också har svårt att identifiera sig med 

sin nya roll som vårdare/mamma till sina män. De upplever också att de har förlorat sin kamrat 

och får inte det intellektuella och känslomässiga utbytet längre. Medans män fortsätter med 

intim närhet med sina fruar längre in i sjukdomen. En annan orsak tänker jag, kan var just det 

som Gibbons et alt. och Stewart et alt. fann, att män uppvisar mer beteende förändring och 

utmanade beteende än kvinnor. La Fontaine och Oyebode (2014) kunde påvisa med sin studie 

att det fanns brister i förståelsen av hur relationerna förändras i en familj på grunda av en 

demenssjukdom och att det måste finnas lämpliga åtgärder för anhörigvårdare. De fann också 

att kvalitén på relationen sen tidigare hade betydelse för hur familjen påverkades av sjukdomen 

och hur vården till den närstående gavs. De menade också att tidigare erfarenheter av 

demenssjukdom påverkade anhöriga på så sätt att de arbetade aktivt med att behålla relationerna 

i familjen. Några av de vinster som Netto et al. (2009) fann i sin studie var att växa som 

människa, förbättra sina interaktioner med vårdtagaren samt andra medmänniskor och att få en 

ett mera upplyst perspektiv i livet. Detta menar Netto et al. (2009) är vinster som 

stödverksamheter behöver ta hänsyn till när de utformar stödet till anhöriga då det inte bara är 

bördan som ska var i fokus utan även vinsterna i vårdandet. 

I min studie tittar jag inte på skillnader mellan män och kvinnor men jag vill ändå belysa med 

tidigare forskning att det finns skillnader. Skillnader som att bördan upplevs som tyngre för 

kvinnor, att män med alzheimers sjukdom oftare visar på utmanande beteenden mot sina fruar 

och att kvinnor tar emot mindre hjälp av de tjänster som erbjuds. Viktigt att tänka på när man 

möter anhörigvårdare är att deras upplevelse av situationen de befinner sig i kan vara 

ambivalent, dels är det en börda och en tung sitts de är i men att den kan också ge dem en styrka 
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och att erfarenheten leder till att de som individer växer. I den tidigare forskningen finns det 

väldigt mycket om bördan och stressen av att vara anhörig, och mitt bidrag till forskningen är 

att låta de anhöriga själva beskriva sina upplevelser av hur de hanterar den börda och stress 

som det innebär att vara anhörig till en person med demenssjukdom.  

3. Teorin och Metod 

I det här avsnittet kommer jag att presentera teori och metod. Detta gör jag för att 

fenomenologin är både en teori och en metod. Här nedan så följer den teoretiska och 

begreppsliga referensram som jag utgår från i den här uppsatsen. Teoridelen syftar till att ge 

en inblick i den teori och begrepp som jag lutar mig mot i denna studien. Jag presenterar här 

den huvudteori jag utgår från och senare i diskussionsavsnittet kommer jag att presentera 

ytterligare teorier för att styrka resultatet. Jag börjar här med att presentera den teoretiska 

referensramen fenomenologi och ett inom detta perspektiv centralt begrepp livsvärld.   

3.1 Fenomenologi   

Fenomenologin kommer från Husserl och är en filosofisk teori som vill söka förståelse genom 

att medvetengöra det som är för-givet-taget och som kan beskrivas av den som har erfarenheten 

(Georgi, 2009, s. 4). Edmund Husserl ses som fenomenologins grundare och Dahlberg et al. 

(2008 s. 30) menar att fenomenologin är en filosofi som även innefattar forskarens relation till 

sina studieobjekt och därigenom säkerställer en rättvis bild av det som vetenskapen bygger på. 

I fenomenologi så gäller det att inte ta vetenskapliga teorier, sunt förnuft eller vilka som helst 

åsikter för givna, utan det gäller att återge en rättvis bild av det studerade fenomenet. 

Fenomenologin går ut på att få grepp om erfarenheterna av sakerna själva och begreppsligöra 

dem (Bengtsson, 1988, s. 26). Det är även en teori om intentionalitet som betyder att 

medvetandet är riktat mot något och som är meningsbärande för individen och som används i 

fenomenologin. Intentionalitet innebär att vi är ofrånkomligt relaterade till världen (Georgi, 

1997, s. 238). Georgi (2009, s. 9) skriver vidare att Husserl menar att ingen kunskap kan komma 

utan ett medvetande och att en säker grundad kunskap kommer från medvetandet. Med andra 

ord så försöker individer ge allting i sin livsvärld en mening och innebörd. Det är erfarenheter 

av de relationer vi har med vår omvärld och genom att titta på erfarenheterna och låta dem 

presentera sig för forskaren kan hen förstå fenomenet (Dahlberg et alt. 2008, s. 32). För 

fenomenologin så gäller det att göra rättvisa åt de sammanflätningar och förgreningar som finns 

mellan subjektet och objektet (Bengtson, 1988, s. 31).  Fenomenologin är fokuserad på 

strukturen det vill säga att upptäcka mönster som individer uppfattar, känner och har erfarenhet 

av ett fenomen, även kallad ”livsvärld”. Georgi (2009, s. 11) menar att livsvärlden är det som 

individen gör varje dag utan att reflektera över och att fenomenologin söker en förståelse om 

hur livsvärlden hänger ihop med vetenskapen.  

 

3.2 Livsvärld    

 

Begreppet livsvärld kommer från Edmund Husserl och han menar att det är den värld 

människan finns till i och lever genom och som hen måste förhålla sig till. Människan kan inte 

fly från sin livsvärld utan det är den som ger mening åt individen. Människans vardagsvärld 

och dagliga tillvaro speglas i ett livsvärldsperspektiv. Att vara en del av världen betyder att få 
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erfarenheter av att vara en del av den vardagliga världen. Det är genom livsvärlden som 

människan tänker, känner och värderar och fattar beslut, och genom livsvärlden erfar 

människan lidande, välbefinnande och hälsa. Det är individens perspektiv av erfarenheter och 

upplevelser som studeras och livsvärlden är då subjektiv, men den är också påverkad av 

verkligheten som omger hen. Individen kan påverka och agera i sin livsvärld men samtidigt så 

blir individen begränsad då hen också är bunden till sin livsvärld. Men Husserl menar att 

deltagandet i livsvärlden är en tillvara som ej kritiks reflekteras då människan bara är i den, det 

vill säga existerar och gör det vi gör utan att analysera de (Husserl enligt Dahlberg et al. 2008 

s. 33 - 34, 47 - 48).  

 

Att som anhörig vårda sin livspartner kan innebära en stor förändring av livsvärlden. Vad som 

tidigare var en självklarhet kan nu förändras till en omöjlighet. Enligt Johansson (2007, s. 44) 

så klarar vissa av att situationen förändras över tid, medan andra uppvisar mera stress och börda. 

Johansson menar vidare att anhörigvårdare har större risk av att försumma sig själva genom att 

ej delta i aktiviteter som är hälsofrämjande samt att de lider av sömnproblem. Husserl (Husserl 

enligt Dahlberg et al. 2008, s. 37) menar att genom att analysera livsvärlden av ett fenomen så 

kan forskaren upptäcka det underförstådda och outsagda som genom analysen blir tydligt och 

synligt. Husserl menar vidare att de antaganden som upptäcks blir problematiserade och 

reflekterade vilket leder till en djupare förståelse av fenomenet. Husserl menar att vetenskapens 

uppgift är att utforska livsvärlden och ge den teoretiska uttryck där filosofins uppgift är att ge 

den berättigad kunskap (Husserl enligt Bengtsson, 1988, s. 48). I min studie så är det just 

anhörigas livsvärld som jag vill titta närma på och se vad de beskriver att de använder för 

resurser när de får en förändrad livsvärld på grund av att deras partner får en demenssjukdom. 

Fenomenet jag studerar är kris och jag vill att informanterna ska beskriva sina upplevelser så 

att jag kan upptäcka vad kärnan av fenomenet är. 

 

3.3 Metod 

 

I metodavsnittet kommer jag att först att förklara mitt metodval och dess grundantaganden. 

Sedan kommer jag att beskriva hur jag gått tillväga för att genomföra den empiriska studien; 

hur jag gjort mitt urval av intervjupersoner, hur intervjuerna genomfördes, etiska riktlinjer som 

beaktats. Jag kommer här även att gå djupare in på fenomenologin som metod då jag beskriver 

vilken specifik fenomenologisk metod jag använt då jag analyserade intervjuerna.  

3.4 Motivering av metodval och metodens grundantaganden 

Jag har valt att använda mig av en fenomenologisk metodansats. Jag vill ta reda på anhörigas 

erfarenheter, upplevelser och uppfattningar av att vara just anhöriga och partner till en person 

med demenssjukdom och vad stödet de får betyder för dem. Jag anser då att den 

fenomenologiska metoden är den som passar bäst då jag vill ringa in olika aspekter av vad det 

är som gör att personen hanterar den svåra situation som hen har hamnat i när hens partner blir 

sjuk. Jag gjorde intervjuer med öppna frågor där intervjun var menat som ett samtal och där jag 

använde mig utav några få frågor som vi diskutera kring. Det är min informanters perspektiv, 

livsvärld, som jag vill fördjupa mig i. Moustakas (1994, s. 107) skriver att nyckelord i frågan 

såsom hur, beskriver, uppfattar och erfarenheter (upplevelse, betydelse) gör att det finns en 
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öppenhet till det fenomenet som studeras och att det är ledord i analysen. Jag söker svar hos de 

som lever i den situationen och jag vill genom den fenomenologiska metoden beskriva de 

anhörigas uppfattningar om sin situation och förstå hur de hanterar den situation de lever i eller 

har levt i. Jag vill ta del och söka förståelse för deras livsvärld. 

Jag intervjuade fem personer som är partner till personer med demenssjukdom och intervjun 

skedde som jag tidigare nämnt som ett samtal. Jag vill ta del av deras egna erfarenheter där de 

ska ge mig djupa, detaljrika och konkreta beskrivningar av deras livsvärld. Jag kunde med 

frågor leda samtalen så att jag fick så omfattande svar som jag behövde men jag ville inte 

påverka samtalen men med en intervjuguide kunde jag täcka de områden som behövdes täckas. 

Jag vill med denna metod försöka att hitta essensen av fenomenet. Georgi (2009, s. 10) skriver 

att vi först måste se hur fenomenet presentera sig själv som det är. Fenomenologin används för 

att se strukturen bakom det som är för-givet-taget och medvetengör då fenomenet. Innan jag 

började med mina intervjuer var det viktigt att jag klargjorde min förförståelse så att jag kunde 

sätta en parantes runt den för att upptäcka nytt. Georgi (2009, s. 92) menar att som forskare så 

finns det en svårighet med att sätta en parantes kring sin förförståelse och att det kan leda till 

att en fullständig reduktion inte är möjlig eftersom forskaren alltid på något sätt tolkar. Den 

fenomenologiska reduktionen innebär ett sätt att analysera subjektivitet och medvetande. Den 

fenomenologiska reduktionen går ut på att hitta de uppfattningar kring det studerade ämnet 

informanterna beskriver (Georgi, 1997, s. 239).  Med denna metod har jag också valt att låta 

empirin styra vilken teoretisk referensram som jag kommer att tillämpa. Svaren jag får av mina 

informanter ska leda mig till olika begrepp som då kopplas till teorin. Georgi (1997, s. 236) 

skriver att fenomenogin är epistemologisk. Det betyder att det är kunskapen om det vi studerar 

som leder oss till svaren och vilken teori som vi kan använda för att beskriva fenomenet vi 

studerar. Georgi (2009, s. 185) skriver om noema som ett begrepp som handlar om att mentalt 

uppfatta det omedvetna i de innebörder som finns i de beskrivna upplevelserna och att noesis 

är att se sambanden som kännetecknar handlingarna. Moustakas skriver (1994, s. 104) att vid 

en fenomenologisk undersökning så ska frågan fånga det som forskaren är genuint intresserad 

av till exempel ett problem eller ett ämne. Nyfikenheten till ämnet är det som leder forskaren 

framåt i undersökningen och det är personernas livsvärldar som blir kärnan av ämnet.  

Georgi (2009, s. 14) skriver att fenomenologin som metod är en upptäcktsfärd då han menar att 

det är förväntat att man som forskare gör fel på vägen, och att det handlar om att man måste 

kritisera, klargöra och göra om, för att komma framåt. Förhållningsättet är därför induktiv. 

Målet med den fenomenologiska metodansatsen är att nå essensen av fenomenet det vill säga 

det som är lika mellan individerna och det som utgör kärnan ”essensen” av det studerade 

fenomenet.  

 

3.5 Urval 

Jag har använt mig av snöbollsurval samt av intensitetsurval. Ett snöbollsurval är enligt Patton 

(2002 s. 237) en process som börjar med att forskaren frågar om det finns någon som vet mycket 

om det som ska studeras. När man fått tag på en person så får men sedan via den tag på flera 

personer och så är snöbollen i rullning.  
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Jag har valt att söka informanter via en anhörigcentrum i en stad i mellan Sverige. Jag fick tips 

på ett namn via en kurskamrat på en person som arbetar på ett anhörigcentrum och genom hen 

så fick jag snabbt kontakt med tre personer som är partner till personer med demenssjukdom. 

Jag fick vid ett senare tillfälle kontakt med en person till. Dessa personer blev tillfrågade efter 

att jag hade diskuterat med anhörigkonsulenten om min studie och dess syfte. De personer som 

blev tillfrågade är därför utvalda efter ett intensitetsurval då alla personer ska vara eller har varit 

partner till en person med demenssjukdom. Patton (2002 s. 234) menar att ett intensitets urval 

är när forskaren riktar in sig på en grupp som besitter rik information om det fenomenet som 

forskaren söker studera. Forskaren söker informanter som själva har erfarenheter av fenomenet 

och i detta fall så har jag har valt att samtala med personer som idag lever med sin partner men 

även med personer där deras partner har flyttat till ett särskilt boende. Jag har valt detta då jag 

tänker att de personer som idag lever ensamma har hunnit få distans till sin dåvarande situation 

och kan reflektera mera över det stöd som de upplevde var bra och vad som kan utvecklas.  Alla 

fem intervjuerna är gjorda på ett anhörigcentrum2. Eftersom samtliga personerna jag intervjuade 

deltog i någon form av aktivitet på anhörigcentrum så blev det naturligt att gör intervjuerna där 

i samband med att de deltog i någon aktivitet där. Informanterna är i åldern mellan 67 - 94 år 

och för att avidentifiera dem har jag gett dem fingerade namn i texten då jag citerar dem. Det 

är fyra kvinnor och en man som intervjuats. Tre av de fem som intervjuades var gifta med 

gemensamma barn. Två har levt som sambo, med barn i tidigare äktenskap. Längden på 

relationerna var från 26 år – 62 år. Tio år var den som hade längst misstänkt demenssjukdom 

men fastställd diagnos sen 6 år tillbaka. Men snittet på misstänkt demenssjukdom låg på 6,4 år 

och från att demensdiagnosen fastställdes var 4,2 år. Några har berättat att de nu i efterhand kan 

förstå att vissa tecken på demenssjukdomen funnits tidigare än när diagnosen fastställdes, men 

att det inte var så lätt att förstå vad det handlade om. Fyra av fem närstående bor idag permanent 

på demensboende. Den längsta har bott i ca 1 år och en person har nyligen flyttat, ca två 

månader. En av de fem informanternas närstående bor på växelboende två veckor och en vecka 

hemma.  

 

Jag tänkte från början intervjua anhöriga från två olika anhörigcentrum i två olika städer. Jag 

deltog i en anhörigträff i en annan stad, där det var 7 personer som deltog. Jag funderade sedan 

hur jag skulle göra med mitt urval och efter en diskussion med min handledare så valda jag bort 

det urvalet då de två anhörigcentrumen såg olika ut organisationsmässigt och vi kände att det 

fanns en risk i att jag i analysen skulle fastna i att se likheter och skillnader och att det då skulle 

bli en jämförelsestudie mellan anhörigcentrumen. Detta är inte min avsikt med min studie så 

därför valde jag bort den andra och la fokus på den första istället. 

Jag anser att mitt urval är lämpligt då jag har försökt att avgränsa medforskarna till min 

frågeställning. Jag har valt att använda mig av en grupp med liknande erfarenheter då det är 

personer som lever eller har levet med en person som har en demenssjukdom. De är alla partner 

och anhöriga. Variation i urvalet är att de har ett åldersspann mellan 67 - 94 år, både män och 

kvinnor, samt att deras närstående är vid olika skeden i sjukdomen. En bor på ett växelboende 

                                                           
2 Anhörigcentrum är en träffpunkt för anhöriga till personer med demenssjukdom. Exempel på aktiviteter som 

erbjuds på anhörigcentrum är informationskvällar, samtalsgrupper, taktil massage med enskilda samtal, 

vattengympa, avslappning, gymnastik, frukostklubb för herrar och mycket mera. 
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medan fyra bor på vårdhem. När deltagarna är få så är det bra om variationen mellan urvalet 

finns för att öka trovärdigheten i resultatet. Med variationen i urvalet så försöker forskaren att 

hitta gemensamma nämnare vilket gör att det som hittas i analysen gör att resultatet blir av hög 

kvalitet med detaljerade beskrivningar från varje intervju vilket bidrar till en unikhet som gör 

att de samband som jag hittar blir mer trovärdigt än om det var en helt homogen grupp (Patton 

2002 s. 235). Jag kommer totalt att intervjua 5 personer och som Patton (2002 s. 244) skriver 

så kan en mindre grupp av människor vara värdefulla och kan ge djup information om det 

fenomen som ska studeras. Patton (2002 s. 245) menar vidare att validitet, meningsfullhet och 

insikter har att göra med den information som forskaren får fram av sina informanter och inte 

av mängden.  

3.6 Datainsamling 

Studien gjordes som en intervjustudie där intervjuerna fungera mera som samtal. Frågorna var 

öppna och kompletteras med följdfrågor vid behov. Efter det att jag fått kontakt med mina 

informanter så bestämdes det att intervjuerna skulle göras på anhörigcentrumet, alla informanter 

ville vara där och det var lättast för dem att komma dit. Därefter bestämdes dag och tid. Innan 

intervjun började, informerade jag dem om de etiska principerna och att samtalen skulle komma 

att spelas in. Alla intervjuer spelades in efter informanternas samtycke. Jag började intervjuerna 

med att ställa bakgrundsfrågor som ålder, längd på deras relation och hur länge deras partner 

varit sjuk. Därefter ställdes en inledande öppen fråga, där de fick beskriva hur deras partners 

demenssjukdom har påverkat dem. Följdfrågor ställdes vid behov under samtalets gång och de 

hade olika karaktär beroende på samtalets gång. En intervjuguide användas med några få frågor 

kring två teman, relation och stöd (se bilaga 2). Jag hade en intervjuguide som stöd för att se att 

alla områden blev berörda under samtalas gång. Intervjuerna tog mellan 50 - 60 minuter.  

3.7 Respondenterna och etiska överväganden 

Jag har följt vetenskapsrådets (2002) 4 principer, informationskrav, samtyckeskarv, 

konfidentailiteskravet samt nyttjandekravet. Det finns en möjlighet att identifiera personer 

eftersom jag nämner demens och anhörigcentrum och personerna som jag intervjuar är en grupp 

som går till en frivilligförening. Av den anledningen har jag följt vetenskapsrådet (2002) 

konfidentialitetskrav, vilket innebär att allt inspelat material förvaras så att det ej går att spåra 

materialet. Materialet har sedan under transkriberingen kodas så att det blir anonymt så att inga 

namn, personuppgifter eller platser går att koppla till personerna som intervjuades. I uppsatsen 

så är alla namn fingerade. Jag informerade om att när uppsatsen är godkänd och examinerad så 

kommer allt inspelat material samt transkriberingen att förstöras. Eftersom metoden jag har valt 

innebär att jag vill få en djupare förståelse kring ett fenomen så kan det under samtalen ibland 

vara utelämnande och handla om svåra situationer i livet vilket gör att det är viktigt att jag 

verkligen tänker på sekretess. Nygren (s. 24) skriver att sedan 2008 har etik prövningslagen 

ändrats och när det finns en risk för att känsliga personuppgifter kan avslöjas ska därför 

forskning etik prövas.  

I resultatet så ska det framgå vad som har studerats och att de som har intervjuats ska få sina 

röster hörda. Här blir det svårt då jag har valt att göra dem helt anonyma, men att jag då på ett 

sätt med hjälp av informanternas citat beskriva den sociala verkligheten så trovärdigt som det 
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går och enligt Symon och Casell (2012 s. 207) intar forskaren ett reflexivt förhållningssätt 

genom att inom den fenomenologiska metoden, innebär det att forskaren hela tiden ska föröka 

hålla sin förförståelse inom en parantes. Detta är inte alltid så lätt men att försaka hålla sig 

fördomsfri inför sitt material och återberätta utan tolkningar så går det med ett reflexivt 

förhållningsätt hålla borta från förklaringar under analysen. Jag vill med andra ord få läsaren 

att känna att uppsatsen är trovärdig.   

Eftersom jag intervjuar en grupp med gemensamma erfarenheter och upplevelser så har jag valt 

att försöka eftersträva att individerna i gruppen ska ha en variation, detta för att öka 

trovärdigheten med de samband som jag hittar inom gruppen som jag förklarat i urvalsdelen. 

Hur kan jag med min uppsats nå en överförbarhet? Jag studerar några få individer med 

gemensamma erfarenheter där det är det meningsbärande enheterna som för dem tillsammans 

och nå essensen av fenomenet. Här menar Symon och Casell (2012 s. 207) att det är de fylliga 

redogörelserna som gör att läsaren kan överföra resultatet till en annan kontext.  

3.8 Förförståelse 

Min förförståelse till det ämne jag valt är att jag under 10 år har arbetat som undersköterska 

på en av avdelning för personer med demenssjukdom. De personer som bodde på den 

avdelning jag arbetade på hade ofta beteendestörningar och psykisksymtom även kallad 

BPSD i sin demenssjukdom. Det innebär bland annat aggressiviteten, vandrande, apati, oro, 

vanföreställningar, hallucinationer. Det är vanligt att personer med demenssjukdom får BPSD 

någon gång under sin demenssjukdom, upp till 90 procent men det är också något som oftast 

minskar eller försvinner med rätt bemötande och anpassningar i miljön. De personer som 

bodde på den avdelningen jag arbetade på var oftast långt gångna i sin sjukdom och avled i de 

flesta fall på boendet. Jag har även arbetat på en dagverksamhet för personer med 

demenssjukdom som då oftast var i en tidigare fas av sin sjukdom. De var då i en fas i sin 

sjukdom att viss sjukdomsinsikt fanns och en del av dem kunde prata om sin demenssjukdom. 

Jag har alltså arbetat med personer med demenssjukdom och har mycket erfarenhet från 

sjukdomen och alla dess olika sidor, men det jag saknar är erfarenheten om hur det är att leva 

med en person med demens. Betydelsen av förförståelsen till det ämne jag har valt är att jag 

vill få ett helhetsperspektiv kring personen med demenssjukdomen då det är en komplex 

sjukdom som påverkar många runt personen som blir drabbad. Jag har länge känt att jag har 

saknat en del av historien kring de personer med demenssjukdomen jag har arbetat med och 

att deras anhöriga är den delen som kan få ihop puzzlet. Jag har mött många anhöriga genom 

åren men deras upplevelse har i det läget inte varit i fokus. Den erfarenheten jag har med mig 

är, att deras reaktion variera när deras livspartner flyttar till ett boende, allt från lättnad till 

skuld. Frågor som jag har funderat på är: Hur det är att upptäcka att ens partner är sjuk? Hur 

förändras livssituationen och hur är det att leva med en person med demenssjukdom dygnet 

runt. Hur bemöter och klarar anhörigvårdaren av att fatta de beslut som måste fattas under 

sjukdomsprocessen? Att gå in med helt öppna ögon och inte bli styrd av tidigare erfarenheter 

och kunskaper har inte varit helt lätt. På vilket sätt går jag mera in på i uppsatsens avslutande 

diskussion. 

3.9 Analysförfarandet 
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Den fenomenologiska reduktionen går ut på att hitta de uppfattningar kring det studerade ämnet 

informanterna beskriver (Georgi, 1997, s. 239). Om oklarheter dyker upp så ska de beskrivas, 

inte tolkas vilket betyder att forskaren ska hitta vilka orsakerna är som gör att informanterna 

säger att det är som det är. Forskaren ska försöka att hitta meningsenehet i de transkriberade 

texterna. Georgi (2009, s. 133, 135) menar att forskaren ska hitta livsvärldens innebörder så att 

de kan kopplas ihop med psykologiska uttryck och även om fakta kan skilja sig så kan den 

psykologiska betydelsen vara den samma. Upplevelserna av anhöriga är i fokus i denna studie 

men eftersom det är en socialpsykologisk studie så är det även mötet med andra som är av 

betydelse, det vill säga hur anhöriga blir påverkade av sina sociala relationer och hur de i mötet 

med dem blir tänkande, reflekterande och handlande individer. Fokus i fenomenologi är hur 

individerna presenterar sin omvärld för sig själva och hur de agera utifrån den bilden. En annan 

uppgift inom fenomenologin är att forskaren ska beskriva det studerade fenomenet och beskriva 

innebörderna i varje meningsenhet och här tydliggöra det bakomliggande till vad som har sagts. 

Georgi (1997, s. 241) menar att förklaring, konstruktion och tolkning är olika vägar att notera 

fenomenet, där det som sägs beskriver det som är för-givet-taget. Georgi (1997, s. 247) menar 

vidare att det behövs en riklig variation av fantasifullhet för att kunna höja blicken. Jag ska med 

andra ord förklara meningsenheterna med ett mera generaliserbart språk.  

Efter att intervjuerna var gjorda så transkriberades de. Jag läste sedan intervjuer en och en och 

letade på så sätt efter en helhet. Innan analysen börjar så var jag tvungen att sätta en parantes 

kring min förförståelse, jag skriv ner min förförståelse och försökte att inte låta mig bli styrd av 

mina tidigare kunskaper om ämnet. Detta för att jag skulle ha en så öppen blick och sinne för 

att kunna beskriva fenomenet precis som det är utan att försöka att tolka. Georgi (1997, s.244) 

skriver att genom att lägga alla teorier, tidigare erfarenhet åt sidan så kan forskaren se texten 

för vad det är. I analysen använda mig av interpretativ fenomenologisk analys, IPA som är en 

analysmodell som innebär att jag, i den fenomenologiska traditionen som är beskrivande även 

använder mig utav tolkning. IPA syftar till att engagera sig i människors egna reflektioner som 

de har när de är med om vissa händelser som berör dem. Jag som forskaren vill alltså få insikter 

om människors egna upplevelser och dess betydelser inom ett fenomen (Back & Berterö, 2015 

s. 148). Jag vill alltså komma nära medforskarnas livsvärld och eftersom analysen är 

interpretativ så innebär det att min förförståelse om fenomenet gör att analysen blir till viss del 

också tolkande. Tolkning används som ett sätt att tänka när texten ska läsas och förstås, med en 

utgångspunkt av mina egna erfarenheter och förförståelse (Back & Berterö, 2015 s. 153).  

Tillvägagångsättet vid analysen. Steg 1: första mötet med texten När transkriberingen var gjord 

så lämnade jag en bred marginal i vänster och höger sida av texten så att jag kunde skriva 

kommentar i texten vartefter som den läses. Varje intervju lästes igenom och frågor, tankar och 

reflektioner skrevs ner i vänstermarginalen. Teman och idéer som kom upp skrevs också ner. 

På högermarginalen skrevs beskrivningar, språkliga kommentarer, och begreppsliga uttryck 

ner. Steg 2: identifikation med texten Här läste jag igenom texten en gång till och texten delas 

in i olika beskrivande teman. Det som ansågs vara väsentligt identifierades och namngavs 

utifrån textens sammanhang och innehåll. Steg 3: kluster av överordnande teman Här delades 

alla de olika beskrivande teman in i områden, så kallade kluster. Jag letade efter samband, det 

vill säga vad hörde ihop, vilka likheter fanns, vad särskiljer dem? De teman som inte passade 

in flyttas om eller analyseras igen för att tolkas eller uteslöts helt. När alla teman var indelade i 
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områden gavs de ett överordnande tema. Georgi menar att för att kunna se samband så måste 

jag läsa texten så många gånger så att jag kan den och sedan använda min förmåga för att kunna 

beskriva så att det går att se samband mellan meningsenheterna. Georgi (2009, s. 181) menar 

att fokus här är på att beskriva hur informanternas livsvärld kan kopplas ihop i en högre abstrakt 

nivå. Hur kan informanternas uppfattningar om det för-givet-taget ses ur ett fenomenologiskt 

perspektiv. Jag sökte efter socialpsykologiskt värdefulla innebörderna och jag fick först tre 

kluster med tre olika teman i vardera. Efter att jag gått igenom texterna så insåg jag att de första 

tre kluster handlad egentligen om ett, det slutliga resultatet blev därför ett kluster med sju teman.  

Steg 4: Essensen. Här ska jag som forskaren pressa upp begreppen ur det kluster som blivet 

från steget innan. Vad är essensen av det som alla informanter har varit med om. Vad är 

likheterna mellan intervjuerna? Georgi (2009, s. 198) menar att det är strukturen i fenomenet, 

liknelserna, som forskaren söker efter inte den individuella upplevelsen. De mönster som går 

att finna i upplevelserna är hur vi kan förstå fenomenet vi studerar (Georgi, 2009, s. 200). Här 

gjorde jag en sammanfattning med citat som illustrerade varje tema. Sammanfattningen av de 

sju teman ledde mig till essensen av fenomenet som undersöktes. 

4. Resultat 

Nedan kommer jag att presentera ett kluster, upplevelser av en förändrad livsvärld, med sju 

olika teman. Citaten illustrerar analysen av de intervjuer som jag har analyserat och som tillslut 

ledde till essensen av fenomenet.  

4.1 Upplevelser av en förändrad livsvärld 

Ett tema som kom upp i samtliga intervjuer var upplevelsen av hur ens livspartner förändrades 

på grund av att de insjuknade i en demenssjukdom. En del talar om en succesiv smygande 

förändring som också skapade en känsla av tvivel medan en del talar om en ganska snabb 

förändring där det till exempel har handlat om andra sjukdomar som till exempel stroke som 

gjorde att demensdiagnosen uppdagades. Nu med facit i hand, har även de kunnat se att det 

fanns vissa smygande inslag av förändring även innan diagnos. Första temat handlar om hur 

anhöriga upplever att deras närstående förändras när de drabbats av en demenssjukdom.   

4.1.1 Att uppleva hur ens livspartner förändras 

Att få en nära anhörig som insjuknar i en demenssjukdom berättar informanterna om att det för 

några av dem kom mera abrupt och för några kom sjukdomen gradvis, där det var små saker 

som förändras till en början. De beskriver det som att personligheten förändras. Vissa beteenden 

som dök upp var tydliga avvikelser medan det i andra fall kunde handla om så små 

förändraringar att informanterna inte riktigt kunde identifiera dessa i början av sjukdomen. 

Dessa beteenden kunde också skifta medans vissa beteenden var återkommande. De förklarar 

att förändringarna hos deras partner som berodde på demenssjukdomen kunde till exempel vara 

det som Birgit berättar:  

”han har fokuserat på att låsa dörrar och stänga in saker och även på att ställa saker på olika 

ställen, som när han för några år sedan hjälpte till och städade så visste han aldrig vart 

mattorna skulle ligga, dem la han på de mest märkliga ställena och det förstod jag ju sakta men 

säkert att han kom inte ihåg vart de hade legat och så var det även med andra saker.”   
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Eller som Bengt förklarade att hans närstående inte sköljde av disken efter diskning, vilket hon 

alltid hade gjort. Små små saker som anhöriga upplevde som udda och som gjorde att de inte 

riktigt kände igen sin partner men ändå inte tillräckligt avvikande för att riktigt förstå vidden 

av vad som pågick. Annika beskriver det som att tvivel på sig själv och sin egen upplevelse av 

att något är fel men att inte riktigt kunna greppa vad:  

”Jag visste inte hur en demenssjukdom eller hur en dement person var, hur de kan alliera och 

verka helt normala när de träffar någon och sen efteråt vet de inte vem de har talat med. Det 

är ju jättesvårt att förstå, och jag kommer ihåg att när det ringde någon som han inte träffade 

så ofta så lät han ju precis som vanligt när han pratade i telefonen, jag stod bakom och lyssnade 

[….] Jag brukade fråga vad de hade pratat om, efter att de hade pratat i telefonen och jag hörde 

att du sa det och det och då sa han: jag vet inte. Så fort han klickade av så försvann det.”  

Några av informanterna beskriver hur deras partner för omgivningen kunde bete sig precis som 

vanligt men så fort de kom hem eller ett besök gått, så hade de glömt vad som hänt eller sagts. 

Informanterna beskriver att deras närstående kunde hålla upp en fasad utåt korta stunder men 

om till exempel en familjemedlem bodde hos dem under en helg så klarade inte deras närstående 

av att hålla fasen uppe så länge så då fick de också en inblick i hur sjukdomen kunde te sig. Att 

deras närstående förändras leder till förändringar av relationen då de blir mera av en förälder 

till sin partner. Att de befinner sig i en kris är ingenting som de själva nämner men de nämner 

symtom på en kris vilket är sömnbrist och det på grund av demenssjukdomen. Detta är också 

en förändring i deras relation som de nämner är väldigt påfrestande. Upplevelser av hur deras 

relation förändras blev ett tema.  

4.1.2 Upplevelse av hur relationen förändras 

Gemensamt för dem alla är att de fått tagit en roll som vårdare när deras närstående blivit sjuk. 

Detta har sett olika ut för dem men flertalet har uttryckt att de gått från att har varit partner till 

att blivit deras mamma och att det är en jobbig roll att axla.  

Ella beskriver det så här:  

”För det första så har jag förlorat min partner i och med att han är som han är och jag får 

liksom se till att han har sitt och att det blir så att han kan leva ett så normalt liv som möjligt 

hemma, så länge som han var hemma. Men jag var ju tvungen att tala om allting han skulle 

göra, han ska klä sig, han ska borsta tänderna. Han ska göra allting men han förstår ju inte 

varför han ska klä av sig när han ska gå och lägga sig, han förstår inte varför han ska klä på 

sig på morgonen när han ska gå upp, och duscha det behöver man ju inte. Det är ju onödigt. 

Jag är ju mer eller mindre en mamma för honom, ja jag styr ju allting. För annars så blir det 

ingenting.”  

Att behöva bli förälder till sin partner är något som informanterna tog upp som något som var 

påfrestande, som att se till att de fick kläder på sig och att hjälpa dem på toaletten. En av 

informanterna beskrev hur hon försökte få upp sin partner ur sängen när de fick besök och att 

hon på olika vis försökte locka honom upp ur sängen men att det var lönlöst. Annicka beskriver 

sin situation så här: ” Ja vår relation har ju förändrats totalt från att man var en partner till att 

man nu är en sjukvårdare egentligen.” 
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Men det är inte bara rollen som förändras utan de beskriver också hur de har fått tagit över 

ansvaret inom områden som de inte har haft ansvar inom i deras relation. Bengt beskriver hur 

han har fått tagit över all städning och matlagning då det var mestadels hans partner som utförde 

de sysslorna. Birgit beskriver hur hon har fått tagit över allt ansvar även inom de områden som 

hon inte skött tidigare som trädgård och den ekonomiska biten.  

Förändringar hos sina närstående innefattar även ändrade nattvanor vilket gör att informanterna 

får sömnbrist. Det kan handla om att deras närstående vaknar mitt i natten och är uppe och går 

på natten, de har svårt att veta om det är dag eller natt, eller så går de på toaletten och hittar inte 

tillbaka till sängen. En del av informanterna beskriver hur de måste vaka över dem så att de inte 

försvinner, leda dem tillbaka till sängen för att de inte hittar eller att deras närstående är uppe 

och stökar under natten. Detta upprepas nästan varje natt, under flera år. Sömnbrist är något 

som alla informanter nämner och att inte kunna sova leder till att informanterna blir väldigt 

trötta och det påverkar i sin tur deras relation. Långvarig sömnbrist är ett symtom på att en 

person befinner sig i en kris.  

Alva beskriver hur det kunde vara på nätterna:  

”jag fick inte sova mycket på nätterna. Han var mycket uppe på nätterna redan för 5 år sedan. 

Han såg personer som satt i soffan som han skulle ge mat och dricka och när han kom tillbaka 

så var de borta. Och så såg han folk som stod i fönster och låg i sängen.” 

När informanternas har börjat använda avlastning till sina närstående så fanns det utrymme för 

återhämtning och vila. Ella beskriver det så här:  

” ja först så var det ju så att jag fick sova och bara det var en befrielse. Att få sova en hel natt 

och jag var så slut för jag sov… första natten sova som jag som jag vet inte vad. Men sen så 

blev det ju så att man vaknar så finns det tusen tankar i huvudet.” 

Både Bengt och Ella beskriver att de fortfarande har svårt att sova, fast de nu inte har sin partner 

hemma som stör deras sömn. Men att det nu handlar om att de har så mycket tankar i huvudet 

som de inte kan få bort när de vaknar på natten. Bengt använder sig av att slå på radion för att 

försöka skingra tankarna och att det många gånger hjälper honom att somna om igen. 

Sömnbrist under en lång period gör att en människa hamnar på bristningsgränsen, lägg där till 

en ständig oro på dagtid, att anpassande sig till en sjukdom som man inte alltid förstår och en 

personlighetsförändring hos den man älskar.  Jag menar att dessa faktorer är avgörande för att 

förstå hur en person som lever under stress så länge med en närstående med demenssjukdom 

tillslut brister. Samtliga informanterna har beskrivit att de lider av sömnbrist och att de behöver 

anpassa sig till förändringar hos sin partner vilket gör att de upplever en begränsning av sin 

frihet som är nästa tema.  

4.1.3 Upplevelser av minskad frihet 

Att själv behöva anpassa sig och förändra sig när ens närstående förändras upplever 

intervjupersonerna på olika sätt. Men det de beskriver är att deras frihet begränsas och 

informanterna beskriver att de finns en oro för sin partner och att de inte vill lämna dem själva 

för risk att de ska skada sig eller göra tokigheter i hemmet. Ella beskriver känslan av att alltid 
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behöva vara orolig över sin närstående och hur hon hanterar förändringen från att vara två 

självständiga individer till att bli vårdare till sin partner:  

” ja man känner som om man har en fotboja! Vi har en trädgård och det har varit min räddning, 

för när jag tycker att det är jättejobbigt så har jag gått ut och så har jag satt mig i trädgården 

och hållit på med något i trädgården och det har varit min räddning. Men sen så är det som 

jag säger, det är bara att bita ihop! Det finns inget annat alternativ.” 

Som anhörig och som partner så är man lojal och ser det som sin skyldighet att ställa upp på sin 

partner. De biter ihop och tänker att de ska klara sig själva. Men när deras närstående blir sämre 

och vart eftersom tiden har gått så blir deras närstående bundna till dem. Informanterna kan inte 

röra sig fritt, med andra ord de kan inte lämna sina närstående ensamma hemma, samtidigt som 

det ibland kan vara svårt att få med sig sin närstående när de måste iväg. Om informanterna 

ändå åker iväg så gör de det men en känsla av oro och stress för att fort kunna ta sig tillbaka till 

hemmet då de har en inre oro av att deras närstående har hittat på något, eller ramlat eller 

försvunnit. Birgit beskriver hur hon upplevde det när hon lämnade sin närstående hemma själv:  

”jag skötte maten och det skulle handlas och jag försökte ha mina träffar, men jag var alltid så 

otroligt stressad för att jag behövde hem och hoppades på att ingenting hade hänt där hemma. 

Vid ett tillfälle så bröt han foten och vid ett annat så bröt han handleden. Ja han till och med 

druttade i vattnet en gång. Ja jag lämnade honom hemma med hjärtat i halsgropen.  ”  

En konstant oro över att hela tiden fundera över sin närstående och vad som kan hände med 

dem när inte de inte är hemma är att hela tiden känna en stress och press av att konstant vara 

hemma och vara förberedd på att någonting kan eller kommer att ske. Flera av dem har beskrivit 

hur de skrev lappar med information om vart de befann sig och när de skulle komma hem. Detta 

var något som fungerade i början av sjukdomen men vart eftersom deras närstående blev sjukare 

så frågade de dem vart de hade varit när de kom hem, fast det stod på lappen. Denna strategi 

slutar att fungera när en person med demens inte längre kommer ihåg att titta på lappen som 

ligger på köksbordet men även när personen läser lappen men inte förstår vad det står. Att göra 

anpassningar kan handla om att ta reda på information om sjukdomen och försöker att få en 

förståelse för hur sjukdomen ter sig. Jag tolkar också att det finns en viss skillnad i dem som 

har tidigare erfarenheter från demenssjukdom och för dem där det är en helt ny erfarenhet. De 

hittar strategier för att kunna anpassa sig till sin sjuke närstående. Alva beskriver att hon alltid 

har tagit hänsyn till sin man då han har dåliga nerver sedan längre tillbaka men att hon nu också 

måste klara av att han ibland blir irriterad på henne:  

”Men jag måste ta det och jag tycker att jag måste det och jag kan hantera det. Jag måste tänka 

att han rår inte för det, han har inte varit så förr.” 

Informanterna behöva anpassa sig till sina sjuka närstående och upplever att deras frihet blir 

begränsad. Detta menar informanterna leder till att de upplever motstridiga känslor vilket är 

nästa tema. De nämner processen av att sätta sig själv i första hand som en svår övergång som 

också präglas av motstridiga känslor.  

4.1.4 Upplevelse av motstridiga känslor i sin förändrade livsvärld 
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Vart efter åren har gått och anhöriga har anpassat sig till sjukdomen har det inneburit att deras 

relation har förändrats. Det har bland annat inneburit som jag förklarat tidigare att deras frihet 

har begränsats och att de ständigt lever med en stress och oro över att lämna dem men även att 

de måste tänka på vad de säger och hur de uttrycker sig för sin närstående. De upplever även 

motstridiga känslor inom sig. De vill klara sig själva samtidigt som de börjar inse att de hjälp.  

Alva beskriver sin situation så här: 

” nej jag har inte haft någon hjälp, jag klarar mig, jag måste klara mig. Men sen så kom det en 

dag då vi skickade in honom till lasarettet ytligare en gång och då ringde jag till 

biståndshandläggaren och de hade telefonsvararen på och jag skrek i telefonsvararen: JAG 

BEHÖVER HJÄLP! Och då ringde de upp mig redan nästa dag och kom på ett besök och 

pratade om olika aktiviteter jag kunde delta på genom anhörigcentrum och att min man kunde 

få börja gå på dagverksamhet åtminstone en dag i veckan. Jag blev ju eld och lågor bara för 

att jag kunde få delta i aktiviteter och efter ett tag så begärde jag två dagar i veckan för min 

man på dagverksamheten för han trivdes så bra där och sedan tre dagar för att tillslut få in 

honom på växelvård. En vecka där och en vecka hemma….och han var så arg, han var så arg! 

Han sa: nu då, vad ska du göra nu då? Jag sa och jag kanske inte skulle ha sagt det, men jag 

sa att jag behöver också frihet. Och då sa han: Ja nu har du din frihet, nu är du av med mig! 

Men så var det ju inte” 

Det finns motstridiga känslor med att inte ta emot någon hjälp i hemmet. Att inte ta emot hjälp 

har inneburit att informanterna har axlat ett stort ansvar. De beskriver hur de har tagit över allt 

det gemensamma ansvaret och även tagit över det som deras partner har gjort. Men de bär också 

ansvaret av att även att upprätthålla deras närstående, att vara deras stöttepelare så att de inte 

faller totalt. De beskriver också att de som anhöriga måste hela tiden tänka på hur de agerar och 

förhåller sig till sina närstående så att de inte misstolkar dem.  

Annicka uttrycker att hennes man är känslig för vad hon utstrålar och hon beskriver: 

 ”han läser av mig otroligt. Ibland kan jag vara ledsen och har lätt för att gråta men jag måste 

behärska mig inför honom, jag kan inte göra det framför honom för då blir han så orolig. Så 

jag kan inte visa det, jag måste bita ihop.” 

Att inte kunna visa sina känslor och hålla masken inför den personen som man har levt så många 

år med leder till en ensamhet i tvåsamheten. Att känna sig ensam trots att sin man lever. Detta 

var något som flera uttrycket att de kände sig ensamma med sin situation. När sjukdomen 

fortskrider har de alla gjort anpassningar i livet för att deras partner ska få det bra. Ella 

beskriver:  

”det är ju många som säger att du måste fixa ett eget liv nu. Ja jag vet det, men det får komma 

nån gång senare, just nu kan jag inte. Det får komma, jag har ju inget eget liv egentligen men 

jag ska försöka, men det blir sen. Jag får ta en sak i taget.”  

Birgit beskriver att hon under fem år har burit känslan av att någonting var fel på hennes partner 

men att hon behållit det för sig själv i fem år. Hon beskriver känslan hon upplevde den dagen 

hennes partner fick sin demensdiagnos:  
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”det var på sätt och vis en lättnad den dagen då vi fick diagnosen och den dagen glömmer jag 

aldrig. Jag visste ju att det var någonting och förstod nog vad vi skulle få för svar men det var 

ju ändå väldigt tufft när det kom.”. 

Informanterna har olika sätt att hantera sin förändrade livsvärld och förändringen ger dem 

motstridiga känslor. De beskriver hur de anpassar sig, håller masken för sin närstående och 

säger att de måste orka och kämpar vidare för deras skull. Samtidigt som de upplever att de blir 

mer och mera bundna till sina närstående. Fler av informanterna beskriver hur svårt de har att 

ta emot hjälp och att de vill klara sig själv och att de måste kämpa vidare för deras skull. Annika 

berättar att:  

”jag har nästan aldrig bett om hjälp och jag vill hellre hjälpa andra. Jag tog hand om 

barnbarnen när jag hade en ledig när jag arbetade. Det gav mig så mycket men idag så förstår 

jag att jag hade behövt den lediga dagen för mig själv. Men jag har alltid fått ut så mycket mera 

av att hjälpa andra än att bli hjälpt.”  

Detta är något som flera av dem nämner, svårigheter att ta emot hjälp och att de vill klara sig 

själva. De upplever en olust att bli beroende av andra och vill klara sig själva så länge som det 

är möjligt. Vilket leder oss vidare till nästa tema.  

4.1.5 Att behöva ta ställning till om partnern ska flytta 

Att behöva ta beslutet om att ens närstående ska behöva flytta till ett annat boende är något som 

några av informanterna beskriver som ett av de tuffaste beslut de har behövt ta. Att välja sig 

själv och ge upp kampen om att vårda sin partner kan upplevas som en kris och några av dem 

tvivlar fortfarande på att det var det rätta beslutet. Bengt beskriver att han fortfarande än idag 

tvivlar:  

”Jag mår inte bra av att hon bor där hon bor nu. Jag har haft många tankar på att ta bort 

henne därifrån, det är tuffa beslut. Men det stannar vid tankar.”  

Att fatta beslutet om att deras närstående ska flytta är inte något som sker över en natt utan det 

ligger tid bakom det beslutet. Några av dem beskriver hur de har behövt någon anhörig eller 

stöd från anhörigcentrum för att kunna forma tankarna till att faktiskt ta ett beslut om flytt. De 

kan själva uppleva att beslutet är egoistiskt fast de vet att situationen är ohållbar. Att få stöd och 

att kunna delge sina tankar med andra gör att de mäktar med processen. Alva beskriver 

processen:  

”åter och åter igen tog jag hem honom. Men sen gick det så långt att han blev så dålig och min 

yngsta dotter kom hem med ett papper om att vi sökte ett demensboende, för det gick ju inte 

längre och han sov inte mycket på nätterna och tillråge på allt så var han borta en morgon (…) 

och jag trodde aldrig när jag skrev på pappret att det skulle gå så här fort. Men i juli fick jag 

reda på att han i augusti skulle få en egen lägenhet på ett demensboende och i augusti lämnade 

jag honom där och det var så hemskt.” 

Det finns en gräns av hur mycket en människa mäktar med och här har Alva satt sin gräns för 

vad hon mäktar med. Hon fattar beslutet om att låta sin partner flytta och upplever att från det 
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att beslutet fattades till det att han faktiskt flyttade gick det fort, vilket gör att hon känner 

skuldkänslor inför sitt beslut. 

Birgit beskriver hur hon tänkte att det skulle kännas när han hade flyttat:  

”jag trodde ju inte att det skulle ta så lång tid och att jag fortfarande inte har hämtat mig. Alltså 

jag tänkte i mitt stilla sinne omedvetet eller medvetet att när han väl kommer dit så kommer jag 

till ro eller hur jag ska uttrycka mig…. Men det har jag ju inte gjort, men jag bär inte hela den 

tunga bördan nu.” hon berättar vidare: ” alltså jag hade det så svårt att jag orkade inte ta det 

steget själv eller den processen själv, att vara med och flytta honom utan då ordnades det så 

en personal från korttidsboendet följde med honom.” 

Birgit iordningställde rummet och använde möbler som han skulle känna igen. Men när den 

dagen kom och det var dags för hennes partner att flytta så mäktade hon inte med att närvara. 

Att Birgit fick hjälp och stöd vid flytten var det som gjorde att hon klarade av den processen.  

I processen av att närstående insjuknar, förändras och senare flyttar och som jag nämnt tidigare 

så beskriver informanten att de känner sig ensamma om sin situation. Det framkom också i 

intervjuerna att de fanns en saknad av deras närstående och det leder oss vidare till nästa tema. 

4.1.6 Saknad  

Det kom fram i intervjuerna att det fanns en otrolig känsla av ensamhet/saknad. Att vara en 

anhörig till en person som succesivt förändras gör att de sörjer sin närstående och saknar dem 

fast de fortfarande är i livet. Som Birgit uttrycker:  

” jag sörjer så otroligt att jag tvingas beteckna mig som ensamstående nu. Fast tomheten har 

varit nu i många år fast han har funnits där, men nu är det otroligt tomt.” 

Att allt det som de tidigare har delat helt plötsligt inte finns kvar, samtalen försvinner, de 

gemensamma aktiviteterna försvinner, det delade intressena och det delade livet försvinner. 

Närheten som funnits där försvinner och gör att många av dem känner en ensamhet trots att 

deras närstående fortfarande finns kvar i livet. De talar om en ensamhet och en saknad av deras 

partner och det som de en gång har haft. Först så saknar de deras partner som förändras med 

sjukdomen och sedan när deras närstående flyttar till ett demensboende så får ensamheten och 

saknaden en helt annan dimension.  

Bengt beskriver känslan efter att hans närstående flyttat in på ett demensboende:  

”den jobbigaste tiden har varit nu egentligen, förra året då hon flyttade och nu i år, för man 

blir ju liksom ensam i hemmet och med det man ska göra och hon bor någon annanstans, det 

är inte bra. Det tar jättelång tid att… och det kanske man aldrig kommer över, tankarna finns 

där hela tiden.” 

Ella uttrycker sig så här: ”Jag saknar honom så otroligt mycket när jag är hemma….”  

Alva berättar: ” jag hör ju honom hela tiden och jag har honom i tankarna hela tiden och jag 

vaknar på natten och langar över armen på andra sidan av sängen.” 
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De beskriver också hur deras närstående mår speglar av sig på hur de själva mår, framförallt 

efter att de har varit på besökt hos dem på deras demensboende. Hur avskedet blir har också en 

betydelse för hur de själva ska må efter besöket. De beskriver hur de har hittat bra strategier 

som till exempel att gå när det är dags för måltider, vilket gör att det blir ett naturligt avsked 

när deras närstående ska gå iväg på en aktivitet. Att få ett bra avsked och se att de mår bra när 

de går känns bra för informanternas men även för deras närstående tolkar jag det som. 

Det finns också glädje i relationen även om glädjen blir mera sällan vart efter deras närstående 

blir sjukare. Glädjen kan handla om små saker som i de här sammanhangen blir stora för de 

som är anhöriga. Det kan till exempel vara att få skratta tillsammans, att deras närstående kliver 

upp ur sängen, håller i handen, bli presenterad som deras partner inför andra, att få en glimt av 

sina livspartner som hen var förr, gemensamma minnen som dyker upp från lång tid tillbaka. 

Alla som deltagit i studien har haft långa förhållanden med sin partner och de beskriver hur de 

tillsammans har gjort så mycket och jag tolkar att det finns en otrolig ömhet kvar för sin partner 

och att det är det som gör att de kämpar vidare. Att få några få guldkorn här och där är så mycket 

värt när det mesta känns tungt. Och som Birgit säger: ”jag är så tacksam för att mina känslor 

för honom finns kvar, så att jag inte spelar ett spel när jag kramar honom.”  

Krisen de genomgår präglas av många känslomässiga situationer och ett tema blev upplevelsen 

av stödet som de har haft under krisprocessen.  

4.1.7 Upplevelsen av att få stöd 

Stödet som informanterna talar om är dels praktisk hjälp som oftast kommer från familj och 

vänner och det stödet som de får från de kommunala verksamheterna. Det de själva uttalar och 

påpekar som det mest betydelsefulla stödet de fått när deras livsvärld förändrats är samtalen. 

Samtalen som de får genom de kommunala verksamheterna. Min tolkning är dock att 

förutsättningen för att de samtalen ens ska kunna äga rum är att de måste använda sig av andra 

stödverksamheter som avlastning från kommunala verksamheter som dagverksamhet och 

växelboende. Jag kommer nu att presentera informanternas upplevelser av stödet de fått när 

deras livsvärld förändrats. 

Informanterna talar om att de får ett stöd av sina vänner och familj men att det stödet ser ut på 

ett annat sätt än det som det får från kommunen. Vänner finns som ett stöd i att de finns där och 

fortsätter att umgås med paren trots att deras partner blivit sjuk. En del har upplevt att vänner 

har försvunnit men att det oftast handlar om okunskap och osäkerhet. Några har upplevt att 

deras vänner och familj har funnits kvar där för dem om än på ett mera praktiskt plan än 

känslomässigt. De talar om att de inte vill belasta sina barn med den tunga bördan de bär på, 

men är tacksamma för den hjälp och stöd de får. De menar på att deras anhöriga, främst deras 

barn omöjligt kan förstå hur det är att leva med en person med demenssjukdom och därför vill 

de ej belasta dem med sin börda. Birgit beskriver det så här:  

”för mig är det naturligtvis tungt, det är jättetungt (...) men barnens känslomässiga 

engagemang i hans sjukdom är ju självklart att de inte har haft på samma sätt men däremot så 

har jag fått mycket praktisk hjälp, med att till exempel nu på landet när vi måste se till att ta 

upp båten till vintern och likadant när vi har möblerat så ställer de ju upp så mycket de kan. 

Men det är ju sånt som man måste arrangera.”  
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Utöver hjälp från anhöriga utrycker informanterna att de även fått mycket praktisk hjälp från 

anhörigcentrum men även psykosocialt stöd och att hjälpen och stödet har varit ovärderlig för 

dem. De menar att anhörigcentrum har bidragit med kunskap, bekräftelse, förståelse och att bli 

sedd för den man är. Hur de har kommit i kontakt med anhörigcentrum har sett olika ut för dem. 

Det är endast två av dem som jag har intervjuat som har uppgett att de fått information om 

anhörigcentrum via minnesenheten3 det vill säga under perioden då deras närstående gjort 

demensutredningen. En av informanterna såg en annons om en informationskväll på 

anhörigcentrum och deltog på en och kom på så sätt i kontakt med dem, medans en annan 

anhörig hade en dotter som kontaktade anhörigcentrum och såg till att hennes mamma kom dit. 

Den sista informanten kom i kontakt med anhörigcentrum via en biståndshandläggare då hon 

nått bristningsgränsen för vad hon mäktade med och på så sätt kom i kontakt med 

anhörigcentrum efter att hennes närstående fått plats på en dagverksamhet. Ella berättar om sin 

kontakt med biståndshandläggaren:  

” Efter att han kom tillbaka från korttidsboendet så var han glad och alert i tre dagar sen 

började det att balla ur totalt, alltså det gick inte alls. Jag sa det till min ena dotter som jag 

åker till. Jag sa att jag klarar inte det här och då kom vi överens om att vi måste göra någonting 

för pappa kan inte, ni kan inte ha det så här. Så då ringde jag till biståndshandläggaren och då 

sa hon att ja han ska ju dit (korttidsboendet) på tisdag och då kan vi prata. Klarar du dig till 

på tisdag sa hon? Ja sa jag, det är bara att bita ihop sa jag så det gör jag. Och vi träffades och 

då sa hon att nu bestämmer jag att han inte hem något mera, för så här kan ni inte ha det.” 

Att få bekräftelse från en utomstående på att deras livssituation är tuff gör att de inte behöver 

känna sig själva om sin upplevelse utan det finns även andra som ser det. Det har hjälpt dem i 

processen att ta emot hjälp och stöd vilket också har hjälpt dem att fatta beslut som varit svåra. 

Att möta personer som har erfarenhet av liknande omständigheter gör att personen känner sig 

mindre ensam och att få bekräftelse på sin livsvärld gör att de kan reflektera över den förändrade 

livsvärlden. 

Förutsättningen för att alla anhöriga ska kunna delta i de aktiviteter som anhörigcentrum 

erbjuder är att deras närstående har plats på en dagverksamhet eller plats på växelboende. 

Kommunen erbjuder avlastningstimmar för anhöriga och det är något som de alla har haft 

möjlighet att utnyttja. Det rör sig om 10 timmar i månaden då hemtjänsten kommer och 

avlöser den anhörige för att de ska kunna delta på aktivitet eller möten. Men det är bara en av 

de kvinnliga informanterna som utnyttjat detta. Jag har tolkat att detta beror på att dels så 

finns det en stolthet i att inte ta emot hjälp men även att det finns en otrygghet i att inte veta 

vem som kommer från hemtjänsten då det inte är samma person som kommer varje gång.    

Att ta emot stöd och delta i aktiviteter är inte så självklart alla gånger och kräver planering. 

När Annika hade sin närstående på växelboende så skulle hon gå på taktil massage för första 

gången och här berättar hon hur hon kände inför det:  

” jag går hos xx och får taktil massage en gång i månaden men det tänkte jag inte gå med på 

från början. Jo det tycker jag att du ska, sa de. Och jag gick hem och funderade och tänkte 

                                                           
3 Minnesenheten är den klinik där en demensutredning görs på personer som är under 65 år och när en diagnos är 

svår att fastställa via primärvården (demenscentrum.se). 
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hur ska jag komma ur det här nu, jag kan ju inte ringa och ljuga och hitta på något, nej jag 

kan inte. Så jag tog tjuren i hornen och så gick jag och jag har inte ångrat det en sekund för 

det är jätteskönt.” 

Samtliga uttrycker att de är bara att kämpa på och att det bara är att bita ihop, även hon som 

ändå har utnyttjat avlastningstimmarna. De vill klara sig själva vilket också har lett till att de 

alla har nått en punkt då de inte klarar av situationen längre och att de måste låta någon annan 

ta över. Det som informanterna har uttryckt som har varit det viktigaste som de har fått från 

anhörigcentrum är dels den kunskapen som de som arbetar där har. De har alla erfarenheter av 

personer med demenssjukdom och de kan ge vägledning och stöd i samtal. Birgit beskriver 

stödet från anhörigcentrum så här: 

”alltså i det här fallet är det de här flickorna som är så proffsiga och de har erfarenheter som 

de har byggt vidare på till anhörigkonsulenter. I de här sammanhangen har det gjort att de är 

väldigt lämpliga som personer och att de ser oss som personer tror jag betyder jättemycket och 

jag tror att det är jätteviktigt. Sen skapar de en samhörighet oss anhöriga i mellan också (…) 

det personliga tilltalet, öppenheten och det välkomnande attityden som de har betyder 

jättemycket.” 

Det informanterna beskriver är att anhörigcentrum erbjuder dem upplevelse av stöd som ger 

dem en samhörighet med andra en gemenskap där de får förståelse och bekräftelse.  

Men de beskriver att den genuina förståelsen av sin livsvärld har de bara fått i de anhöriggrupper 

som de har deltagit i. Det vill säga anhöriggrupper där alla har en partner som har en 

demenssjukdom. Den förståelsen och igenkännandet som de har fått i de grupperna har de bara 

fått uppleva där. De uttrycker att det verkligen inte går att få samma typ av förståelse av någon 

annan som inte har upplevt att vara anhörig till en person med demenssjukdom. Att dela 

erfarenheter med andra som lever i liknade situationer gör att deras livsvärld känns mindre 

ensam.  

Det viktigaste stödet som informanterna nämner är samtalen, samtalen som är i grupp med 

likasinnade, eller med personal som har en viss förståelse och som ser anhöriga som personer 

som behöver stöd. Men det är också de vardagliga samtalen från vänner och familj. Samtalet är 

en viktig del i att kunna ta sig framåt, att låta en annan människa ta del av sin livsvärld, att bli 

lyssnad på och få råd och stöd menar de ger dem en känsla av att bli sedd och förstådd.   

Samtalen är något som de alla uttrycker är en viktig stödfunktion och som innebär att de blir 

sedda för den person de är. Samtalen behöver inte alltid betyda att det ska vara på ett 

anhörigcentrum eller i en grupp utan det kan var som Bengt uttrycker det:  

” jag försöker att umgås med människor, försöker att prata mycket och det kan man göra på 

många olika sätt.” 

Annicka beskriver samtalen i anhöriggruppen på anhörigcentrum så här:  

”så när man sa någonting så satt de andra och nickade så här (nickar själv) och jag nickade 

när det var någon som sa någonting (skratt) alltså det var så skönt att höra att jag inte är själv! 

Så här är det! Det är inget extremt konstigt med min man”  
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Även om Ella uttrycker ”att den här erfarenheten hade jag gärna varit utan” så tolkar jag ändå 

att genom att hon har stöd från samtalsgrupper och enskilda samtal så finner hon ändå en styrka 

i att ha personer runt sig som förstår och som stödjer henne i den tuffa situation hon går igenom. 

Ella uttrycker även att det som hon tycker har varit ett bra stöd för henne har varit:  

”att ha någon att prata med, någon som jag kan ventilera mina innersta tankar med. Man har 

massor, massor, massor med frågetecken i huvudet.”  

Det är stödet från människor runt omkring dem som gör att de orkar fatta de beslut som de 

måste ta, samt att det är när andra personer får en inblick i deras situation som de också får en 

bekräftelse på att de har det tufft och inte bara något som de själva inbillar sig. 

Även om det framkommer i intervjuerna att mycket av det praktiska stödet kommer från 

familjen så var det också några av informanterna som berättade att det var familjen, barnen 

som har signalerat om att deras förälder inte orkar mer och som Ellas dotter sa till henne: 

”pappa har vi redan förlorat, men vi vill inte förlora dig också”. Vilket gjorde att hon kom i 

kontakt med anhörigcentrum. 

4.2 Essensen 

Av klustret med de sju teman som jag har presenterat så har jag sett liknelser mellan 

informanternas upplevelser och erfarenhet vilket ledde mig till essensen av det fenomen som 

jag har studerat. Essensen är det som har funnits med i varje tema på ett eller annat sätt och 

som blir kärnan av det studerade fenomenet. 

Upplevelser av en förändrad livsvärld 
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Essensen: Skuldkänslor 

Efter att alla intervjuerna och transkribering var gjorda och efter analysen kunde jag se ett 

mönster av fenomenet vilket var skuldkänslor. De upplevde och kände dessa känslor, ibland 

sas det rakt ut men ibland gick det att läsas mellan raderna på olika sätt. Skuldkänslor som är 

kopplade till olika händelser i deras livsvärld och som går som en röd tråd genom processen 

de går igenom och fortfarande befinner sig i. I analysen framkommer det att de upplever en 

ambivalens inför sin förändrade livsvärld. De är lojala och ställer upp för sin sjuke partner 

samtidigt som de längtar efter en frihet för sig själva vilket ger dem skuldkänslor.   

Skuldkänslor upplever de under flera situationer som till exempel svårigheter att förstå sig på 

sjukdomen som ibland gett dem skuld i deras agerande gentemot deras partner, skuld av att 

sukta efter egen frihet, skuld av att inte klara av att ha sin närstående hemma längre, 

motståndet till att utnyttja avlastning, skuld av att prioritera sig själv och delta i egna 

aktiviteter, och sedan det som de flesta talar om, som det tyngsta och värsta beslutet som de 

behövt ta, att ta beslutet om att låta sin partner flytta permanent till ett demensboende. Alla 

dessa olika känslomässiga situationer är vad jag tolkat min data till skuldkänslor. Skuld och 

ett dåligt samvete finns där som en röd tråd men som Bengt säger ”det är fortfarande tufft, 

men det blir lättare med tiden”. 

Ella beskriver hur det känns när hon bestämt sig för att hennes närstående ska bo på 

växelboende och sedan permanent på ett boende:  

”jag känner mig som en bov! För det är ju jag som har sett till att han är där och det känns 

inte bra att han är där han är. Och jag tänker ofta att ifall jag kanske, att jag kanske var lite 

för tidig, han hade kanske kunnat bo hemma ett tag till. Att det hade kunnat gått ett tag till, 

men det vet jag ju egentligen att det hade det ju inte gjort.”  

Birgit beskriver hur det känns när hennes närstående skulle flytta från växelboende till 

demensboende och hur jobbigt det är att parera frågor:  

” Jag har inte kunnat säga det direkt till honom, att nu ska du komma hit och nu ska du bo 

här resten av ditt liv. Så det vet han fortfarande inte och det har gjort att han de första 

månaderna så har han bara frågat; när får jag komma hem? Nu har det varit några gånger 

där han inte har frågat, men jag är totalt slut när jag kommer hem därifrån, alltså det känns 

som jag spelar något skådespel när jag är där.” 

Birgit förklarar att hon är orolig för hur han ska reagera om ifall hon skulle tala om hur det 

verkligen är. Hon berättar att han vid ett tillfälle hade blivit så besviken på henne och hon vill 

inte att han ska känna så igen och hon i sin tur vill inte vara orsaken till det som gör honom 

besviken.  

Det är en process med att våga bryta och flytta fokus från den sjuke till sig själv. Normen är 

att ta hand om sin partner när den blir sjuk och att inte klara av det skapar känslor av skuld. 

Bengt är den enda som uttrycker att samhället finns där för att hjälpa och ta över när hans 

partner blivit så sjuk att han inte kan göra det längre ” jag måste fokusera på mig själv så att 

inte jag också blir dålig”. Att ta del av samtalsstöd har sett olika ut men de alla uppger att 

samtalet är en viktig del i deras kris och sorgeprocess i att komma framåt. Men även om de får 
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förståelse och kan känna igen sig i andras berättelser så beskriver de att de bär på 

skuldkänslor. Stödet hjälper dem att se det från andra perspektiv och hjälper dem att bearbeta 

känslor de bär på. När anhöriga erkänner att de har svagheter och styrkor så kan de börja 

forma ett nytt liv och stödet de fått på vägen hjälper till att hitta en känsla av mening i den nya 

tillvaron. 

4.3 Sammanfattning resultat  

I min studie har jag kommit fram till en rad olika omständigheter som gör att anhöriga 

bemästrar krisen som de befinner sig i. Omständigheter som anhöriga använder i sin 

förändrade livsvärld är anpassningar, kunskap om sjukdomen, stöd av familj och vänner men 

även stöd från kommunala verksamheter och samtal. När anhörigas förmågor att hantera 

situationen har ställts inför prov, eftersom livsvärlden har ändrat karaktär och de har upplevt 

en långvarig stress, så har de fått stöd genom att se på sin situation från andra perspektiv. De 

har fått vägledning genom samtal och deltagande i anhöriggrupper vilket har gjort att det fått 

känna samhörighet med andra som har gemensamma erfarenheter. Det har gjort att de har 

kunnat bemästra sin livssituation och reflektera över sin egna livsvärld vilket har hjälpt dem i 

processen att orka att överväga och komma fram till avgörande beslut. En förändringsprocess 

som ger dem ambivalenta känslor men att få stöd och bekräftelse av personer som de har 

omkring sig är det som jag kan tolka, har varit det avgörande för dem när de ska fatta svåra 

beslut. Beslut som ger dem dåligt samvete och skuldkänslor har de kunnat samtala om med 

människor som de har runt omkring dem. Att under så lång tid ha fokus på sin sjuke 

livspartner gör att det är svårt att skifta fokus från dem till sig själv. Detta medför att de har ett 

ständigt dåligt samvete. Dåligt samvete för besluten de tagit, att de skulle kämpa lite mera, 

agera bättre mot sin partner, skuld över att de gjort rätt, oro över att de fattat de rätta besluten 

och sedan sorgen över att dels ha hamnat i den situation de hamnat i men också sorgen av att 

förlora sin partner successivt. Essensen som jag har kommit fram till av fenomenet kris som 

jag har studerat är skuldkänslor. Skuldkänslor som går som en röd tråd genom upplevelsen av 

att vara anhörig till en person med demenssjukdom som även är ens livspartner.  

5. Diskussion 

Jag inleder det här avsnittet med att presenter den teoretiska referensram som jag har valt att 

luta min studie mot efter analysen av empirin. Jag kommer därefter att diskutera teorin i 

relation till resultatet. Min frågeställning: Hur är upplevelsen av att vara anhörig till en 

person med demenssjukdom, som också är ens livspartner? kommer jag visa på att jag har 

besvarat i diskussionsdelen.  Därefter så går jag över till tidigare forskning kontra resultatet. 

Efter det diskuterar jag metodologiska reflektioner och avslutar avsnittet med mina egna 

reflektioner och vidare forskning. 

5.1 Teoretisk referensram  

Min teoretiska referensram kommer att utgå från teorier om krishantering, coping och KaSam. 

Krishantering och coping används inom ramen av teorin av känslan av sammanhang, KaSam, 

detta för att kunna belysa och beskriva de anhörigas förändrade livsvärld. Med hjälp av 

teorierna kan jag förklara resultatet och påvisar att syftet av studien uppfyllts samt att 
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frågeställningen besvarats. Syftet var att beskriva hur anhöriga hanterar den förändrade 

livsvärlden när deras partner får en demenssjukdom.  

5.1.1 Krishantering, coping,  

När en individ ställs inför påfrestningar i livet så hanterar hen dem genom sin förmåga att 

bemästra dem. Hur individen bemästrar dem beror på vilket sätt de bemöter och anpassar sig 

till de påfrestningar individen ställs inför. Individen har lärt sig att möta påfrestningar under 

livets gång och genom det så utvecklas förmågor att hantera påfrestningar som vi människor 

stöter på i livet. Resonemanget bygger på inlärningsteorin och föreställningen om att 

individen kan åstadkomma förändringar genom att påverka sättet att tänka, vilket i sin tur 

påverkar upplevelsen av känslor som dyker upp och det i sin tur påverkar hur vi agerar i 

situationen. Att bli en vårdare åt sin sjuka livspartner är förmodligen inte en situation som de 

har erfarenheter av sedan tidigare. När individen ställs inför det faktum kan individens 

förmåga att bemästra påfrestningar stättas på prov och de kan behöva stöd för att komma 

vidare. Det finns olika sätt att få hjälp och en del metoder handlar om att fokusera inåt och 

upplevelsen av att vårda. Copingförmågan kan alltså utvecklas och tränas, det kan göras 

individuellt eller i grupp. Copingstrategier är det vi använder i olika situationer där vi känner 

oss stressade, det kan vara att undvika att tänka på problemet, tänka att andra har det värre 

men att det som stressar oss är individuellt. Stressreaktionen delas upp känslor, tankar, 

beteenden och fysiologiska symtom som vi upplever när vi blir stressade. Kortvariga perioder 

av stress är inget vi vanligtvis blir sjuka av och det tillhör livet, medan långvariga perioder av 

stress och ingen möjlighet till återhämtning och vila leder till att vi kan riskera att få en mängd 

av olika stressrelaterade besvär (Johansson, 2009, s. 85 - 86). 

5.1.2 KaSam 

Aaron Antonovsky är grundaren till modellen om känsla av sammanhang, KaSam. Det är en 

teori som innebär att vi människor inte är helt friska eller helt sjuka. Vi rör oss hela tiden 

mellan att vara frisk eller sjuk samt illabefinnande och välbefinnande. Vart vi befinner oss 

beror på hur vi hanterar de påfrestningar som vi möter och vilka förutsättningar vi har med 

oss för att möta dem. Det går att känna sig sjuk men ändå känna ett välbefinnande och 

tvärtom det går att vara frisk men ändå känna illabefinnande. Antonovsky menar att vår 

känsla för sammanhang ser olika ut likaså våra förutsättningar vilket gör att hur vi hanterar en 

och samma påfrestning blir olika i hur vi bemästrar den. Mot den bakgrunden så utvecklade 

han modellen KaSam. En viktig aspekt i modellen är att det är möjligt att känna 

välbefinnande och ha hälsa trots stress (Antonovsky enligt Edberg, 2011, s226-227).  
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Välbefinnande 

 

  

 

Frisk    Sjuk 

 

 

 

Illabefinnande 

 

De tre olika komponenterna i KaSam är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet innebär att personen förstår vad det är som händer, det innebär att det är ett 

kognitivt begrepp. Den syftar på i vilken utsträckning individen upplever inre och yttre stimuli 

som är begriplig och att informationen är strukturerad och tydlig istället för kaotisk. En individ 

med hög känsla av begriplighet kommer att vara förberedd för livets påfrestningar och även om 

de kommer oväntat så går de att åtminstone ordna och förklara påfrestningarna.  

    Den andra komponenten är hanterbarhet vilket innebär att individen känner att hen kan möta 

de påfrestningar som hen möter och att det är hanterbart. Individen har resurser som hen kan 

använda. Resurserna kan vara antingen egna eller komma från någon annan som till exempel 

Gud, närstående eller stödorganisationer som individen vet finns där om de behöver dem. Har 

individen en hög känsla av hanterbarhet så kommer hen inte att känna sig som ett offer för 

omständigheterna, utan när påfrestningar i livet inträffar så kommer de att ske och individen 

vet att hen klarar sig.  

    Den tredje komponenten är meningsfullhet vilket innebär att individer som ser på sin tillvaro 

som meningsfull ägnar sig också åt aktiviteter som är viktiga för dem. De ägnar sig också åt att 

på ett känslomässigt plan söka mening i de påfrestningar som de utsätts för (Antonovsky, 2005, 

s42-46).  

    Dessa tre komponenter är sammanflätade med varandra men det betyder inte att en individen 

behöver ranka sig högt på alla utan det kan variera från situation till situation, då en komponent 

kan vara hög och en annan låg. Det har dock visat sig att komponenten meningsfullhet är den 

som är viktigast och de personer som visar högt på meningsfullhet klarar sig bäst även fast de 

andra komponenterna är låga. Därefter kommer begriplighet, för att det krävs en förståelse för 

att sedan kunna hantera påfrestningarna, men att de är beroende av varandra som en helhet. 

Dessa begrepp menar jag går att koppla till hur mina intervjupersoner bemästrar sin förändrade 

livsvärld. 

 

5.2 Resultat i relation till teorier om krishantering, coping och KaSam 

I resultatet så tar jag upp sju olika teman där jag beskriver anhörigas förändrade livsvärld, det 

var: att uppleva hur ens partner förändras, upplevelse av hur relationen förändras, 

upplevelser av minskad frihet, upplevelser av motstridiga känslor, att behöva ta ställning till 

om partnern ska flytta, saknad och upplevelsen av stöd. Alla dessa teman har betydelse för 

informanternas upplevelse när de befinner sig i en krisprocess. Jag tar upp olika strategier som 

anhöriga använder för att bemästra den situation de befinner sig i som till exempel 
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anpassningar till den förändrade livsvärlden, kunskap om sjukdomen, stöd av familj och 

vänner men även stöd från kommunala verksamheter och samtal. Essensen som jag kom fram 

till i resultatet var skuldkänslor som fanns med som en röd tråd i alla teman.  

Resultatet av min studie vill jag koppla till teorin om känsla av sammanhang.  Genom att 

förklara KaSam så innefattar det också krishnahetring och coping son anhöriga använder sig 

utav för att hantera den förändrade livsvärlden.             

 Begriplighet kan i detta sammanhang handla om informanternas upplevelser och insikt i vad 

en demenssjukdom innebär. Demenssjukdomen kan upplevas utgöra ett hot mot upplevelsen av 

identiteten av vem man är. Personen som drabbas av en demenssjukdom strävar helat tiden efter 

att bevara sin identitet och värdighet. Att vara anhörig till en person med demenssjukdom kan 

upplevas som tungt. Den anhörige ser sin närstående bli sämre och extra tungt kan det kännas 

när någon man känner väl inte längre känner igen en. I resultatet av studien kunde jag tolka att 

informanterna upplevde begriplighet genom att de under processen skaffat sig kunskap om 

sjukdomen och på så sätt lärt sig att det är sjukdomen som tagit förmågor ifrån deras partner, 

även om de inte alltid kan förstå sig på sjukdomen så försöker de ändå begripa sig på sina 

närstående genom att tänka att det är sjukdomen som gör detta och inte deras partner. Fler av 

dem säger att; hade de varit friska hade de inte gjort så här eller betett sig på det här sättet. Men 

det är svårt och att de måste påminna sig själva då deras närstående utseendemässigt är sig lika, 

men kognitivt helt förändrade. Det kan beskrivas som att de anhöriga går igenom en läroprocess 

under sjukdomsförloppet då demenssjukdomen succesivt försämrar förmågor hos den de lever 

med. De anhöriga använder sig av olika copingstrategier för att klara av den förändrade 

livsvärlden. Att anpassa sig till sin partner som succesivt försämras, att skaffa sig kunskap om 

sjukdomen för att veta hur de ska agera och få stöd av familj är strategier som de beskriver att 

de använder. Många av de anhöriga upplever här att de är friska men upplever ett illabefinnande 

på grund av stress och oro. Antonovsky menar (2005, s.177) att när en människa ställs inför 

problem så är det individens tidigare erfarenheter som påverkar stressutslaget på individen och 

hur individen kommer att hantera påfrestningen.  

Hanterbarhet är en annan dimension i KaSam och jag menar att för intervjupersonerna blir 

tillvaron hanterbar genom igenkännande, samhörighet och stöd. På grund av demenssjukdomen 

så har alla informanter upplevt att de blivit vårdare av sin närstående. Endast en av 

informanterna den manliga anhöriga, ifrågasätter detta och talar öppet om att det är samhällets 

ansvar att ta över den vårdande rollen när han inte orkar längre. Han menar att samhället har ett 

vårdansvar för att han själv inte ska bli sjuk. I resultatet så kan jag dock se att det bara är en av 

de kvinnliga som använt sig utav avlastningstimmarna i hemmet. Med andra ord så har alla, 

även den manliga tagit på sig rollen som vårdare då och har blivit en förälder till sin partner och 

det pågår så länge att de känner att de inte längre bemästrar situationen. Att inte ta emot hjälp 

tolkar jag som att de inte vill vara en belastning för samhället och att det finns en stolthet i att 

klara det själv men att det också har ett pris. Här finns en ambivalens inför de känslor de 

upplever när de prioritera bort sig själva och längtan efter frihet som de tidigare haft. De tvingas 

prioritera bort sina egna behov för att stötta sin livspartner som gradvis fått ett allt större behov 

av deras omsorg och omvårdnad. När vändpunkten kommer och de prioriterar sig själva så 

kommer också skuldkänslorna. Jag kan i resultatet se att när anhöriga når en sådan gräns med 
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vad de mäktar med, när belastningen blir så stor att de är på väg att bryta ihop ber de om hjälp 

från samhället. Jag tolkar dock från min studie att de skulle behövt stöd i ett tidigare skede så 

att det inte hade behövt gå så långt att de ska behöva be om hjälp. Det kan vara en svår situation 

för äldre människor att be om hjälp. 

När de börjar använda sig utav stöd som avlastning så får de tid till återhämtning och när de 

börjar att delta i aktiviteter på anhörigcentrum får de även dela gemensamma erfarenheter och 

tid till reflektion. De beskriver hur de där fått uppleva en samhörighet med en grupp och får 

bekräftelse av personal som förstår vad de gick igenom. För att minska stressen så är det de 

olika komponenterna i KaSam som gör att de lättare kan hantera sin förändrade livsvärld. Att 

skifta illabefinnande mot välbefinnande kan jag se i resultat att anhöriga gör med hjälp av stöd 

från sin omgivning.  Jag kunde även i resultatet se att anhöriga behöver stöd för att själv kunna 

vara ett bra stöd för sin sjuke närstående. Detta är också något som Johansson nämner (2007, 

s.89 - 90) att det som anhörigvårdare är viktigt att fokusera på friskfaktorerna och inte 

riskfaktorerna och att anhörigstödet ska syfta till att stärka anhörigas identitet och självkänsla 

och stötta dem att välja sin egna väg med hälsosamma val när deras livsvärld förändras.  

Under sjukdomens olika faser så har informanterna talat om att det har varit en sådan befrielse 

att kunna tala med dem på anhörigcentrum. Personalen där har kunnat fånga upp dem och sett 

vad de som anhöriga har varit i behov av. Antingen genom enskilda samtal eller genom 

gruppstödet de har fått i anhöriggrupperna. Har det funnits behov för flera gruppträffar så har 

personalen ordnat nya möten för gruppen så att de har kunnat hjälpa och stötta varandra. Att få 

den förståelsen som de har fått där har också gjort att de har kunnat se på sitt liv och sin tillvaro 

ur ett annat perspektiv, ett perspektiv om att de inte är ensamma om att ha det tufft, inte 

ensamma om sin upplevelse. Det är flera som går igenom samma sak och det ger dem en känsla 

av att vara en del av någonting, en gemenskap med delade erfarenheter. Att få förståelse av 

andra med likande erfarenheter gör att personen inte känner sig så ensam om sin upplevelse.  

När anhöriga har kommit i kontakt med anhörigcentrum så börjar de att använda sig av flera 

stöd från kommunala verksamheter. I resultatet har informanterna uttalat att samtalet är det 

viktigast stödet de fått, men jag tolkar i resultaten att stödet från kommunala verksamheter 

infattar även andra delar för att samtalet ska ens äga rum. Det är stödet de har fått som avlastning 

som dagverksamhet och växelboende, samtal, erbjudande om att delta i aktiviteter, förståelse 

och bekräftelse som har fått informanterna att hantera sin förändrade livsvärld. De har hanterat 

sin förändrade livsvärld under flera år men det har också gjort att de under flera år har haft en 

psykisk stress som tillslut inte var hanterbar. När de kom i kontakt med anhörigcentrum så fick 

de ett stöd i att hantera sin situation genom att få bekräftelse och också inse att de inte är 

ensamma om sin upplevelse. Cullberg beskriver (2006, s.158) att få sätta ord på sin situation 

och att erkänna sina känslor för andra gör att krissymtomen uppfattas som mindre onaturlig 

utan mera förståelig med tanke på vad de faktiskt går igenom. Anhörig har fått en ökad 

förståelse för sjukdomen genom den information och stöd de fått på anhörigcentrum, vilket 

också lärt dem att hantera nya situationer när de uppstår. Det kan handla om dels att försöka 

förstå sig på sjukdomens olika faser men också den nya situationen om att bli själv, sorgen med 

att fortsätta leva som ensamstående fast deras partner lever. Det har skapat en medvetenhet hos 

anhöriga om att de dels inte är själva om sin upplevelse och med att möta andra som har kommit 
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längre i processen. De har ett utbyte av varandra i gruppen där de som har kommit längre har 

hjälpt dem som är i ett tidigare skede. Det kan handla om att få höra om vad som kan ske 

framöver, det blir en förberedelse för kommande händelser och de som har kommit längre kan 

dela med sig av sina erfarenheter och de kan då i sin tur få en känsla av menings av att stötta 

andra i likande situationer. Winqvist skriver (2011, s. 78, 82) att kunskapsutveckling är en 

central del av anhöriggrupper och att de samtidigt har möjlighet att utbyta erfarenheter med 

varandra. Anhöriggrupper kan bidra till att anhöriga får lättare att hantera sin vardag och 

minskar oro och depression, något som Winqvist menar kan vara ett led i att förbygga ohälsa. 

Jag menar att använda sig av avlastning för att som anhörig få vila och återhämtning är det som 

jag kan tolka en av de viktigaste stödfunktionerna tillsammans med de samtal de får enskilt 

eller i grupp. Utan avlastning så hade de inte fått möjlighet till att kunna delta i de aktiviteter 

som de erbjuds på anhörigcentrum. Det är inte bara det sociala stödet som är orsaken till att 

anhöriga klara av sin förändrade livsvärld utan det är också deras egna förmåga att hantera 

påfrestningar men med hjälp av stöd så bidrar det till att det kommer vidare i krisprocessen. 

Hanterbarhet i KaSam innebär att individen med sina egna resurser eller med stöd från sin 

omgivning gör att de kan hantera sin situation och vet att det finns stöd att söka om det behövs 

och de gör att de inte behöver känna sig som offer för vad de går igenom.  

 

Den tredje dimensionen i KaSam är Meningsfullhet. Sett i relation till resultatet av min studie 

handlar det om att finna en ny mening i ett nytt sammanhang. Det framkommer under 

intervjuerna att de som är anhöriga tappar bort sig själva, framförallt den roll de tidigare har 

haft som partner då de allt mer får en roll som vårdare. Intervjupersonerna beskriver detta som 

en tuff balansgång mellan att vara både partner och vårdare och att ju sjukare deras närstående 

blir ju mera känner de sig som vårdare. Bengt som intervjuades berättar hur han försöker att 

upprätthålla en så likvärdig relation som möjligt utifrån den relation de tidigare har haft trots 

att hans närstående numera bor på ett demensboende. Han försöker till exempel fortfarande 

göra liknande aktiviteter som de gjorde innan hon blev sjuk. Jag tolkar det som att han finner 

en stor meningsfullhet i att åka och besöka sin närstående och att han då gör mycket aktiviteter 

med henne. Han har också lärt sig och skaffat sig mycket information om sjukdomen under 

resans gång och på ett mycket medvetet sätt så tänker han på hur han ska agera för att det ska 

bli det bästa för henne. Samtliga av dem jag har intervjuat besöker sina anhöriga regelbundet 

och de beskriver att de finner en mening med besöket trots att det ibland är mycket krävande. 

Även om besöket blir ansträngande så har de utvecklat strategier för att få ett bra avsked. Alla 

jag intervjuade gav uttryck för något som jag har tolkat som att det fortfarande finns en ömhet 

i deras relation och att de fortfarande har starka känslor för sin partner trots dennes 

personlighetsförändring och försämrade förmågor.  

När deras partner har flyttat till ett demensboende så har de som behövt fattat det beslutet 

beskrivet det som det värsta beslut som de har behövt ta. Att slutligen välja sig själv i första 

hand kan upplevas som en kris. Denna kris kan förstås i ljuset av att gå emot samhällets ideal 

att klara sig själv och att faktiskt erkänna för sig själv att situationen inte är hanterbar längre 

och ge upp sin omsorg för sin partner för sin egna autonomi.  Men det är också efter flytten 

som de har blivit ensamma och behövt finna en mening i den nya tillvaron. Detta ter sig olika 

för dem alla, men gemensamt är att de på olika sätt försöker att bemästra den nya livsvärlden. 
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Jag kan också identifiera flytten som den mest uttalade krisen som de upplevt även om 

krisprocessen har funnits med under en lång period men yttrat sig på olika sätt vid olika faser 

under sjukdomens förlopp. Informanterna har i dagsläget kommit olika långt i sina processer 

men de håller alla på att skapa sig en ny mening i tillvaron. Vad är meningen nu när deras 

livspartner inte längre bor hemma? Att besöka anhörigcentrum och delta i aktiviteter och 

utbyta erfarenheter med andra kan upplevas meningsfullt, men också att fortsätta att umgås 

med vänner och hitta tillbaka till sina gamla vänner upplevs ge en mening i tillvaron. 

Gemensamt för dem alla är dock att de finner mening i att besöka sina närstående på deras 

nya boende eller på växelboendet. När de kommer dit så är de anhörig och partner och inte 

vårdare. Att få fortsätta att vara partner och att själv få bestämma när de kan träffas och möta 

dem är ett sätt att bemästra situationen och att själva skapa den meningen. Att engagera sig i 

sin partner på sina egna villkor och samtidigt skapa sig en ny livsvärld är ett sätt att bemästra 

situationen och att finna mening med de påfrestningar som demenssjukdomen har medfört. 

Cullberg skriver (2006, s. 176) att socialvården behöver rikta sig mot den krisdrabbade och 

dess egna resurser och ta tillvara på de förmågor de har och utveckla deras egna 

självkännedom i ett led att bearbeta krisen, genom till exempel samtal.  

Essensen i resultatet av min studie var känslan av att känna skuld och dåligt samvete. Jag 

kunde i resultatet se att det fanns en röd tråd av skuldkänslor och att det pågick från det att de 

började misstänka att deras närstående drabbats av en demenssjukdom till där de befinner sig 

idag. Detta är något som Marianne Winqvist (2006) skriver om och kallar för SOS-syndromet 

som innebär känslor av sorg- oro-samvetsförebråelser. Hon menar att känslan av sorg innebär 

att behöva gå igenom en svår tid, sorg över att livet inte blev som planerat, förlorad 

självständighet och sorg över att ens närstående kanske förändras på grund av sjukdom. 

Känslan av oro innebär en ovisshet över framtiden med frågor som hur ska det gå och hur ska 

det bli? Känslor av samvetsförebråelser innebär att känna skuld för att själv vara frisk, stötta 

den sjuke tillräckligt, skuld till att ägna tid till egna aktiviteter och skuld över att inte längre 

bo tillsammans. SOS-syndromet är det som jag kan se att anhöriga upplever och som 

genomsyrar hela sjukdomsprocessen. Men att det är skuldkänslorna som är dominerande. 

Skuldkänslorna finns med under hela sjukdomsförloppet men när deras ork börjar ta slut och 

deras frihet begränsas till den grad att de till slut måste ta ett aktivt val att välja sig själva i 

första hand och be om hjälp så kommer skuldkänslorna, skulden att prioritera sig själv vilket 

utlöser en kris. Livet som under så många år har lett till en bundenhet och en begränsad frihet 

har gjort att anhöriga ibland har tappat meningen i tillvaron. När de söker hjälp och kommer i 

kontakt med andra människor som har gemensamma erfarenheter så börjar deras livsvärld att 

ta en ny form. Det är i mötet med andra människor i liknade situationer och bekräftelse från 

de nya relationer som påverkat dem så att de kan börja att reflektera över sin livsvärld och 

därefter kunnat agera med hjälp av sina nya kunskaper. Detta hjälper dem att finna ny mening 

i sin tillvaro. Innan de kommit i kontakt med andra i likande situationer så försöker de att 

bemästra sin situation på egen hand och utan att söka hjälp och stöd. Cullberg skriver (2006, 

s. 152- 220) att när individen börjar blicka framåt, återupptar gamla aktiviteter, och öppnar 

upp sig för nya erfarenheter så är de på god väg i sin sorg och krisprocess. Och att det är 

individen själv som bestämmer när det är dags att gå vidare men att det ofta sker när en 

medmänniska finns tillhands vid rätt tidpunkt. 
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Slutsatser: Studiens huvuduppgift var att få en förståelse av hur anhörigas livsvärld förändras 

när deras partner fått en demenssjukdom och att ta reda på hur de hanterar krisen som de 

befinner sig i. Livsvärlden som jag beskrivit tidigare är den värld som en individ befinner sig i 

och som ger individen mening. Min frågeställning: Hur är upplevelsen av att vara anhörig till 

en person med demenssjukdom, som också är ens livspartner? När ens livspartner drabbas av 

en sjukdom så förändras livssituationen och många anhöriga hamnar i en kris. Med hjälp av 

fem intervjuer som gjordes med anhöriga med gemensamma upplevelser kunde jag beskriva 

deras förmågor att hantera sin förändrade livsvärld. Jag har belyst deras förmågor med teorier 

om krishantering, coping och KaSam och på så vis har jag besvarat min frågeställning. 

Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv så kan jag förstå att det mellanmänskliga mötet är en 

förutsättning för att anhöriga ska känna ett välbefinnande och en mening med sin tillvaro. Att 

få dela med sig av sin livsvärld och inte bli dömd för sina innersta tankar och upplevelser är 

centralt när en människa befinner sig i kris. Att det finns ett väl fungerande anhörigstöd anser 

jag är en förutsättning för att anhöriga ska bemästra den påfrestning som en demenssjukdom 

innebär. Och med stöd så innefattar det ett stöd av alla de vårdenheter som en anhörig och 

hens närstående kommer i kontakt med under sjukdomsförloppet. Stödet som erbjuds ska vara 

av både fysisk och psykosocial karaktär, det vill säga möjlighet till återhämtning och 

möjlighet till samtalsstöd/samtalsgrupper. Med det är också viktigt att påpeka att stödet riktas 

både till den anhörige och till den sjuke och stödet ska inte bara komma från kommunala 

verksamheter.  Jag menar att samhället gör de anhöriga ansvariga att vårda och ta hand om 

den demenssjuke närstående som redan är i en utsatt position.  Samhället är beroende av de 

anhörige som kan vårda den demenssjuke. Detta betyder att det krävs resurser av samhället 

som i sin tur kan vara svårt för den anhörige att be eller kräva då de inte längre orkar vårda sin 

närstående. Då anhöriga själva kan ha svårt att be om hjälp och söka stöd så är det viktigt att 

informera anhöriga om vad samhället har att erbjuda och att det ges i ett tidigt skede. Detta är 

något som måste kontinuerligt ges då anhöriga väljer bort sig själva för att ge vård för sina 

närstående. I studien framkom det att stödet de får är det som gör att de finner en mening i sin 

förändrade livsvärld då de har under en lång tid kämpat själva som lett dem till att ibland 

tappa tron på sin tillvaro.  

5.3 Tidigare forskning kontra resultat  

Under temat upplevelser av att vara anhörigvårdare fann jag från tre olika artiklar i resultatet 

att vara anhörig till en person med demenssjukdom innebär att man är i en utsatt position där 

sorg, börda och stress gick att påvisa. Artikeln av Dassel et alt. (2016) påvisade att oddsen för 

att uppleva en utsatthet var högre för de anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom 

jämfört med de som är vårdare till icke-demenssjuka. En annan artikel av Meuser och Marwit 

(2001) visade på den upplevda sorgen för anhöriga som vårdar en person med 

demenssjukdom var lika verklig som för dem som upplevde sorg av en avliden närstående. 

Den tredjedel artikeln av Stewart et al. (2016) påvisar bördan och stressen som upplevs då 

deras närstående får sin demensdiagnos. Detta skilde sig dock mellan make och maka då 

maka upplevde mera stress och börda. Jag kunde från resultat av min studie se att anhöriga 

upplever en börda och stress och att det är något som pågår under en längre tid. Sorgen är 

också något som kommer fram i resultatet av min studie och att det är sorgen av att sakna sin 
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partner som fortfarande lever vilket stämmer bra överens med studien av Meuser och Marwit 

(2001). Meuser och Marwit (2001) belyser även att makar upplever den värsta sorgen när 

deras närstående måste flytta till en vårdinrättning, vilket är det som informanterna i min 

studie också beskriver. Studien av Stewart et al. (2016) visade på att bördan och stress 

upplevdes som högst för makar men i min studie framkom det att det var ambivalenta känslor 

som fanns vid diagnostillfället. Birgit uttryckte att när hon fick diagnosen bekräftad på sin 

sambo så tycket hon att det var tungt men hon upplevde samtidigt en så otrolig lättnad. För 

det var då som hon öppet kunde tala om sin partners sjukdom, vilket hon i fem års tid hade 

burit helt för sig själv. Min studie hade inte fokus på den upplevda bördan vid diagnostillfället 

men att det är ambivalenta känslor som finns kan jag ändå tyda då samtliga informanter hade 

en aning om att det var något som var fel på deras närstående och att diagnosen blev en 

bekräftelse på att de hade rätt. Men som sagt min studie hade inte det fokuset. 

Under temat sociala relationer vid en demenssjukdom så framkom det att en demenssjukdom 

innebär oftast beteendeförändringar och detta leder till att anhöriga har svårt att känna igen 

sina närstående fast de fysiskt ser likadana ut som tidigare. Studien av Gibbons et al. (2015) 

visade att kvinnor upplevde högre börda och hade sämre fysik och psykisk hälsa samt att de 

deltog i minde hälsofrämjande aktiviteter än män. De var trots detta lika nöjda med de tjänster 

som de hade att tillgå, men att kvinnor nyttjade det mindre. I resultatet av min studie framkom 

det att det var endast en kvinna som nyttjat avlösningstimmar i hemmet, men vilka tjänster de 

nyttjat totalt av de tjänster som de hade att tillgå framkommer inte i min studie. I studie av 

Hayes et al. (2009) menar de att fruar oftast känner en svårighet med intim närhet då de också 

har svårt att identifiera sig med sin nya roll som vårdare/mamma till sina män. De upplever 

också att de har förlorat sin kamrat och får inte det intellektuella och känslomässiga utbytet 

längre. Medans män fortsätter med intim närhet med sina fruar längre in i sjukdomen. Från 

resultaten av min studie framkom det att det fanns beteendeförändringar hos personen med 

demenssjukdom och det framkom att kvinnorna upplevde att de var mera av en mamma än en 

partner och att de upplevde att de saknade det känslomässiga och intellektuella utbytet precis 

som studien av Heyes et al. (2009) nämner. I artikeln av La Fontaine och Oeybode (2014) 

framkom det att relation innan deras närstående blev sjuk var av betydelse för hur 

familjemedlemmarna påverkades av demenssjukdomen. De menade att förståelsen av hur 

sjukdomen påverkar den drabbade gjorde att de familjemedlemmar också förstod att det 

innebar anpassningar och kompromisser hade en betydelse för vilket stöd de nyttjade, vilket i 

sin tur hade en påverkan på den drabbades välbefinnande. Min studie hade inte fokus på den 

drabbade utan har riktat sig till anhöriga, men att min studie i slutändan ändå blir ur ett 

helhetsperspektiv då anhöriga och närstående är i symbios med varandra. Jag kan i resultatet 

av min studie se att informanterna precis som Fontaine och Oeybode (2014) nämner att 

information om sjukdomen är viktigt för att få en förståelse för vad en demenssjukdom 

innebär. Detta har hjälpt informanterna att söka stöd för deras närstående men även för dem 

själva. Artikeln av Netto et al. (2009) påvisar att även om vårdandet innebär börda och stress 

så finns det vinster att få som personlig utveckling och ett mera upplyst perspektiv. Detta var 

något som inte framkom så tydligt i mitt resultat och det beror på att studien är utförd på 

personer som fortfarande är i en sorg och krisprocess. Jag kan se att några av dem är på god 

väg. Informanterna i min studie försöker skapa sig en ny tillvaro som för dem är meningsfull 
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och när de ser tillbaka på tiden om några år så möjligen att de också kan se på sina 

upplevelser ur ett mera positiv perspektiv, precis som Netto et al. (2009) påvisar att deras 

deltagare i deras studie kunde göra.  

5.4 Metodologiska reflektioner 

Jag utgick från att få ett deltagande av informanter från ett anhörigcentrum och är medveten 

om att de finns de som är anhöriga som inte har tillgång till det stödet som erbjuds i 

kommuner. Det har även framkommit i min studie att det inte är så självklart att alla tar del av 

det kommunala stödet. Det är något som jag är medveten om men kände att eftersom det var 

omständigheterna om hur de hanterar sin livssituation när de befinner sig i en kris jag ville 

komma åt vända mig till en stödorganisation.  

Metoden i sig har varit en snårig väg att vandra. Eftersom fenomenologin är induktiv så har 

jag även försökt att sätta en parentes runt de teorier som jag har lärt mig sedan tidigare. Jag 

har alltså försökt att låta empirin tala till mig fördomsfritt, så att jag genom analysen av 

empirin har upptäckt och hittat mönster för att i resultatet kunna koppla det till teorier. Detta 

har betytt att jag under resans gång först valde en teori med olika begrepp för att i ett senare 

skede förkasta det och välja de teorier som nu finns med i studien. Det har inte varit lätt att 

sätta sina tidigare kunskaper och fördomar inom parantes vilket har gjort att resultat har 

bearbetats om några gånger för att komma empirinära och låta mina informanter tala och för 

att jag skulle låta bli att tolka dem i resultatavsnittet.  

Min förförståelse är något som jag har haft med mig under studiens gång men också något 

som jag har försökt att ha en parantes runt under intervjuerna och i mitt analysarbete. Att få en 

inblick i mina informanters livsvärldar och försöka få en förståelse om hur det är att leva med 

en person med demenssjukdom har ökat min förståelse i att förstå anhörigas utsatthet när de 

under en så lång tid lever med en stress och oro. De har också ambivalenta känslor och 

mycket skuldkänslor inför alla de svåra beslut som de måste fatta. Att sätta en parantes kring 

min förförståelse har varit problematiskt. Under intervjuerna så gick det bra då jag lät 

informanterna föra samtalet och flikade in med frågor när det behövdes. Men under analysen 

har det varit svårt att inte bli påverkad av tidigare erfarenheter och nya kunskaper som jag har 

fått längst med studien. Att ta tänka bort det jag vet och söka efter vad de informanterna säger 

har varit ett problem som jag har brottats med. Men tack vare min handledare så har jag fått 

hjälp att se empirin tydligare framför mig.   

5.5 Egna reflektioner och förslag på vidare forskning 

Att få bo kvar hemma är en rättighet för många och det är också något många vill när de blir 

äldre eller drabbas av en sjukdom. Att ha en anhörig till en person som drabbats av sjukdom 

gör detta möjligt för många men det innebär också att den anhöriga blir en vårdare. Samhället 

har också en ekonomisk vinning i att många anhöriga vårdare sina närstående men jag kan i 

min studie se att om det även bör satsas på de anhöriga i en större utsträckning så att deras 

psykiska och fysiska stress minskar vilket också blir en ekonomisk vinning i längden. Att 

erbjuda stöd bidrar till att anhöriga får en bland annat en förbättrad livskvalitet, minskad 

upplevd belastning och att vårdkonsumtionen för den närstående minskar (Socialstyrelsen.se). 

Jag kunde även i min studie se att de såg olika ut med hur de fått information och kontakt med 
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anhörigcentrum. Jag tänker också att det är något som måste förbättras att nå ut till anhöriga 

så att fler anhöriga vet att anhörigcentrum finns. Hur går det att få ut informationen så att de 

inte behöver vänta för länge innan de kommer i kontakt med dem. Jag kan se att det behövs 

uppsökande verksamheter och mera strukturerande stödverksamheter i tidigt skede av 

sjukdomen då det framkom av min studie att några av informanterna inte ens visste att det 

fanns ett anhörigcentrum i deras stad, utan det var andra som tog reda på det åt dem och 

hänvisade dem dit. Det jag menar är att alla anhöriga ska få samma information när diagnosen 

fastställs och att den ska fortsättas att erbjudas då anhöriga i första skedet inte tänker på sin 

egna situation utan har fokus på sin partner som drabbats.  

Även utbudet av de stöd som erbjuds främst hemtjänst och avlösarservice är något som kan 

förbättras och genom att använda demensteam i hemtjänsten. Detta för att öka förtroendet och 

tilliten till personalen men Med demensteam som specialiserar sig inom demens så skulle 

också kompetensen öka vilket skulle öka tilliten och förtroendet till personalen från anhöriga 

och deras närstående. Med mindre personalgrupper i demensteam så ökar tryggheten och 

kontinuiteten, alltså att det blir färre personal som kommer till brukaren och att det är behovet 

som styr, vilket det är många anhöriga som efterfrågar. Välbefinnande hos närstående ger ett 

mindre dåligt samvete hos anhöriga. 

Jag har i min studie valt ut informanter som använder sig utav stöd från samhället på olika 

sätt. Något som skulle vara intressant att studera är anhöriga som inte använder sig av stöd 

från samhället. Hur ser deras situation ut, vad använder de för metoder för att bemästra den 

situation de befinner sig i. En annan tanke är också om det finns kulturella skillnader i hur vi 

använder stödet. Människor använder sig utav lösningar som de tycker passar dem bäst, vad 

finns det för andra lösningar? De stöd som erbjuds i Sverige idag är det anpassat till flera 

kulturer? Går det att individanpassa stödet till människor från andra kulturer?  
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Bilaga 1. 

 

Hej!  

Mitt namn är Anita Lindroos och jag studerar socialpsykologi vid Mälardalens högskola i 

Eskilstuna. Jag går sista terminen och ska nu under hösten skriva en C-uppsats. Ämnet jag har 

valt är: anhörig och partner till en person med en demensdiagnos.  

Syftet med min undersökning är att jag vill undersöka vilket stöd som har hjälpt dig i din roll 

som både partner och anhörig till en person med demenssjukdom. Men stöd så menar jag 

stödet från kommunal vård och omsorg samt sjukvården. Hur har bemötandet varit och vilket 

stöd har du fått? Vad har varit viktigt och betydelsefullt för just dig? Jag vill fokusera på de 

positiva aspekterna som har hjälpt dig i den förändrade roll som det har inneburit för dig som 

partner. Syftet med studien är att se vad som är viktigt att tänka på som utomstående när  vi 

möter anhöriga till personer som har drabbats av en demenssjukdom men även i mötet med 

den drabbade själv. Vad har varit bra och vad och vilka områden kan förbättras.  

Genomförandet av studien är planerad att ske med intervjuer där jag nu söker anhöriga som 

också är partners till personer med demenssjukdom. Jag vill intervjua, men där det mer rör sig 

om ett samtal och en dialog om dina erfarenheter och upplevelser. Jag vill genom det få en 

djupare förståelse för hur det är att vara anhörig och leva i en relation med en person som 

drabbats av en demenssjukdom och vilka faktorer som gör situationen lättare. Var finns 

glädjen, när det mesta känns tungt?  

Vart och när intervjun kan ske kan du bestämma då jag är anpassningsbar. Dock senast den 11 

november 2016.  

Samtalet kommer att spelas in och jag kommer att följa vetenskapsrådets konfidentialitetskrav 

vilket innebär att allt inspelat material kommer att förvaras så att det ej går att spåra materialet 

till dig. Under arbetes gång så kommer samtalet att transkriberas och då kodas så att det inte 

går för utomstående att identifiera dig. I uppsatsen så kommer du sedan att vara anonyma, 

inga namn eller personuppgifter kommer att förkomma i uppsatsen och inget du säger 

kommer att kopplas till dig. När uppsatsen är godkänd och examinerad så kommer allt 

inspelat material samt transkriberingen att förstöras. Medverkan till uppsatsen är helt frivillig 

och du kan när du vill under samtalets gång välja att inte svara på en fråga eller utan någon 

som helst förklaring avbryta intervjun.  

Vill du delta i studien? 

 

Skicka mail till, eller ring  

Anita Lindroos 0735300818  

Anita.k.lindroos@gmail.com 

Med vänliga hälsningar Anita Lindroos 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide  

Spelar in intervjun. Be om samtycke. Detta för att kunna återge det du sagt på ett så korrekt 

sätt som möjligt. 

Vetenskapsrådet:  

Informationskravet: syftet med intervjun är att jag vill ta reda på vad din erfarenhet och 

upplevelse är av det stödet som erbjuds dig, i din roll som partner till en person med 

demenssjukdom.  

Samtycketskravet: du kan välja att inte svara på någon fråga och du kan när som helst 

avbryta intervjun.  

Konfidentialitetskravet: du kommer att vara helt anonym och jag kommer att förvar 

inspelningen så att ingen kommer åt den och jag kommer att koda transkriberingen.  

Nyttjandekravet: jag kommer endast att använda materialet till min uppsats och jag kommer 

bara att använda intervjun som ett underlag för en teoretisk analys. Inspelningen och 

transkriberingen kommer att förstöras när uppsatsen har blivit godkänd och examinerad.  

Kön. Ålder. Hur länge har ni haft en relation? Hur länge har din partner varit sjuk. Hur länge 

har du haft ett stöd från kommunal vård och omsorg eller landsting? 

Teman  

Roll/relation 

Sjukdom kan påverka många i familjen, inte bara den som drabbats. Kan du beskriva din 

upplevelse? Följdfråga: Har den påverkat dig? På vilket sätt? 

Har er relation förändrats sen din partner blev sjuk, på vilket sätt? Kan du beskriva din 

upplevelse?  

Hur känns det för dig att leva med en partner som är sjuk? Berätta lite mer.  

Stöd till anhöriga 

Vad är ett bra stöd för dig? Om du har fått stöd, varifrån har du fått det ifrån då? 

Hur upplever du att stödet runt dig har varit under din partners sjukdom?  

Vad har varit mest betydelsefullt för dig?  

Upplever du att du har blivit sedd som anhörig? På vilket sett, kan du beskriv? 

 


