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Sammanfattning  
Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur anhöriga upplever anhörigstödet 

samt att få en djupare förståelse för hur de anhörigas roll påverkas av den demenssjuke 

personen. Resultatet är framtaget med hjälp av semistrukturerade intervjuer där fem 

respondenter intervjuades enskilt. Respondenterna som har deltagit i studien vårdar sin 

demenssjuke make/maka i hemmet alternativt har maken/makan flyttat till ett särskilt boende. 

Resultatet innehåller synen på att vara anhörig till en person med en demenssjukdom, hur de 

upplever stöd från olika parter, om det finns några skillnader mellan män och kvinnor samt 

vilken betydelse kommunikation och bemötande har. Övergripande visade det att anhöriga 

oftast kände en trygghet och att de var nöjda med det stöd som de fick från de olika parterna. 

Kommunikation och bemötande ansågs vara en viktig del i mötet med de professionella 

personerna, skulle detta inte ha fungerat hade det troligen uppstått problematik i de olika 

situationerna.  

Nyckelord: Demenssjukdom, kommun, makt, anhöriga samt anhörigstöd 
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Abstract 
The purpose of this qualitative study was to examine how family members perceive family 

support, and to gain a deeper understanding of how the relatives' part is affected by the 

dementia ill person. The result has been produced by semi-structured interviews with five 

respondents interviewed individually. The respondents who participated in the study, care for 

the dementia sufferer husband / wife at home, or the husband / wife has moved to a special 

housing. The result includes the perception of being a relative of a person with dementia, how 

they experience support from various parties, if there are any differences between men and 

women as well as the importance of communication and attitude. Overall it was shown that 

relatives often felt a sense of security and that they were satisfied with the support they 

received from the various parties. Communications and treatment were considered an 

important part in meeting with the professional people, if this would not have worked 

problems would probably emerge in the different situations. 

 

Keywords: Dementia, municipal, power, family members and relatives. 
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Inledning 
I denna kvalitativa studie undersöktes anhörigas roll till en person som drabbats av en 

demenssjukdom. Om en person drabbas av en demenssjukdom berörs de anhöriga och andra 

närstående runt omkring. Vardagliga rutiner och förhållanden kan förändras vilket möjligen 

medför att den anhöriga åsidosätter sina egna behov och intressen. En påföljd som den 

anhöriga kan känna av är att den psykiska eller fysiska hälsan kan komma att påverkas 

(Socialstyrelsen, 2012). Anhöriga har en betydande roll när det gäller personer med demens. 

Att få stöd och hjälp i vardagen är viktigt dels för den anhöriga som vårdar samt för att den 

demenssjuka ska få en meningsfull och trygg vardag. Sand (2011) förklarar att anhöriga 

vanligtvis får ett emotionellt stöd från de närmaste i sin omgivning men det stöd som ges i 

form av exempelvis kunskap ges oftast av yrkesmässiga personen samt personer som är i en 

likande situation. Det finns även olika benämningar på ordet stöd, det kan ges exempelvis 

utifrån anhörigcirklar och utbildningar (Sand, 2011, s. 117-118). En vanlig hjälpinsats som 

den anhöriga kan få är avlösning. Detta innebär att den som vårdar sin demenssjuka 

make/maka får möjlighet till egentid och kan lämna bostaden med en trygghet att någon finns 

till hands för den demenssjuka personen (Socialstyrelsen, 2012). Demenscentrum (2012) 

beskriver begreppet demens som ett samlingsbegrepp för de sjukdomar som påverkar vissa 

delar av hjärnans funktioner. Detta bidrar till att människor som drabbats av en 

demenssjukdom kan bland annat få minnessvårigheter, problem att kunna leva i vardagen på 

grund av att de inte kan uppfatta tid och rum samt att deras kognitiva förmågor försämras. 

Ytterligare förändringar som kan uppstå hos en person med demenssjukdom är oro och 

personlighetsförändringar så som exempelvis aggressivitet. En person som har en 

demenssjukdom är i stort behov av stöd och hjälp från sina anhöriga eller närstående 

(Demenscentrum, 2012). 

Kommunens skyldighet 

Socialstyrelsens föreskrifter handlar om att personalen på ett särskilt boende ska finnas till 

hands samt att vara tillgänglig för personens individuella behov. Personer som har en 

demenssjukdom ska inte lämnas ensamma utan att det finns personal i närheten. Det är viktigt 

att kommunen gör regelbundna kontroller då socialnämnden utför granskningar på de 

särskilda boendena för att kontrollera att det finns tillräckligt med personal. Socialnämnden 

ska se till vilka insatser som varje individ är i behov av och det ska tydligt framkomma vilka 

rättigheter som varje enskild person har (Socialstyrelsen 2012).   

Lagrum 

Enligt 5 kap. 4 § (2001:453) i Socialtjänstlagen ska de äldre få möjlighet att leva och bo i 

trygga miljöer och så självständigt som möjligt. De äldre skall också kunna leva ett aktivt och 

meningsfullt liv samt ha tillgång till den vård och omsorg som eventuellt kan behövas 

(Norström & Thunved, 2010, s. 137). Enligt 5 kap. 10 § (2001:453) i Socialtjänstlagen ska de 

personer som vårdar en anhörig eller närstående få stöd för att underlätta situationen. Denna 

bestämmelse började gälla från och med 1 juli 2009. Då anhöriga som vårdar har en stor och 

betydande roll är det viktigt att de får stöd och hjälp för att klara av situationen (Norström & 

Thunved, 2010, s. 161). Enligt 5 kap. 5 § (2001:453) i Socialtjänstlagen ska kommunen ordna 

med särskilda boendeformer för äldre människor som har behov av särkskilt stöd och omsorg. 

Socialnämnden ska se till att de som behöver får hjälp och stöd med att kunna bo kvar i det 

egna hemmet så länge som det är möjligt.  
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Inom de särskilda boendeformerna tillhör bland annat korttidsboende och boende för personer 

med en demenssjukdom (Norström & Thunved, 2010, s. 144-145). 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur anhöriga uppfattar och anser att anhörigstödet 

fungerar. Syftet är även att få en fördjupad kunskap om och förståelse för hur anhörigas roll 

påverkas av den demenssjuke personen som är kvarboende hemma alternativt har flyttat till 

ett särskilt boende. 

Frågeställningar 

Hur upplever anhöriga det stöd de får från kommunen när de vårdar sin demenssjuke 

make/maka under den tid de är kvarboende i det egna hemmet? 

Hur upplever anhöriga det stöd som de får från kommunen när den demenssjuke har flyttat till 

ett särskilt boende? 

Hur påverkas de anhöriga av makens/makans demenssjukdom? 

 

Bakgrund 
För att få en bredare förståelse till studiens syfte förklaras orden demens och boendeformer.  

De tre olika begreppen anhörig, närstående samt anhörigvårdare förtydligas. I studien är det 

två slumpmässiga kommuner som valts ut för att beskriva definitionen av de olika 

boendeformerna. Dessa två kommuner har ingen koppling till respondenterna i studien.  

Demenssjukdom 

Befolkningen blir allt fler äldre som lever i dagens samhälle och att drabbas av en 

demenssjukdom är idag något som är allt vanligare. Det är viktigt att så tidigt som möjligt 

diagnostisera en demenssjukdom för att kunna ge rätt vård och erbjuda adekvata 

behandlingsmöjligheter (Edberg, 2011, s. 345).  Cars och Zander (2006) beskriver att demens 

är ett samlingsnamn för de sjukdomar som drabbar och skadar olika delar av hjärnans mentala 

funktioner. Den som drabbas av en demenssjukdom har svårt med exempelvis minne och 

sociala sammanhang (Cars & Zander, 2006, s. 118). Edberg (2011) beskriver att symtomen 

som visar sig varierar beroende på vilken demenssjukdom personen drabbas av. Symtom som 

oftast visar sig är att personen glömmer och att deras tankeförmåga blir försämrad samt att 

personen kan bli likgiltig. Det kan också visa sig genom att den demenssjuke får ett ändrat 

beteende, vilket kan vara olika personlighetsförändringar. De två största riskerna till att 

drabbats av sjukdomen är hög ålder samt ärftlighet i släkten (Edberg, 2011, s. 345-347). Det 

finns olika typer av demenssjukdomar, den vanligaste och mest välkända är Alzheimers 

sjukdom. Om en person drabbas av Alzheimers sjukdom dör nervceller och hjärnans storlek 

minskar med tiden. Det finns olika skeden som sjukdomen delats in i, dessa är mild, måttlig 

samt svår. Beroende av vilket skede som personen befinner sig i är det olika symtom. I början 

av denna sjukdom framkommer symtomen långsamt och under tiden med sjukdomsförloppet 

blir personen försämrad. Oftast leder sjukdomen till att personen inte klarar av att bo kvar i 

det egna hemmet utan behöver flytta till ett särskilt boende. De flesta som drabbas av 

Alzheimers sjukdom är äldre och över 65 år (Edberg, 2011, s. 349-351). Två andra 

demenssjukdomar som finns är vaskulär demens samt frontotemporal demens 

(frontallobsdemens). Vaskulär demens innebär att personen drabbats av exempelvis proppar 

från hjärtat eller en blödning i hjärnan. Beroende på vad som orsakat vaskulär demens 

påverkar det blodtillförseln till och i hjärnan. De symtom som finns vid denna 
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demenssjukdom är olika utifrån hur mycket som skadats i hjärnan. Många av de personer som 

får vaskulär demens har sedan tidigare exempelvis diabetes eller högt blodtryck. Något som 

skiljer sig mellan Alzheimers och vaskulär demens är sjukdomsförloppet. Hos en person med 

Alzheimers förändras sjukdomen under en längre tid medan en person som drabbats av 

vaskulär demens har mer direkta förändringar. Symtom som kan visa sig är exempelvis att allt 

tar längre tid och att personen kan få svårt att hantera sina känslor (Edberg, 2011, s. 352-353).  

Frontallobsdemens är en demenssjukdom som inte är lika vanlig, det är ungefär fem procent 

som drabbas. Frontallobsdemens skadar hjärnans främre delar, pannloben och tinningloben. 

Det finns inte någon direkt orsak till denna demenssjukdom förutom att det finns 

undersökningar som visar att den är ärftligt påverkad. Det är mestadels personer som är under 

65 år som drabbas av frontallobsdemens. Detta skiljer sig från exempelvis Alzheimers där det 

är mer vanligt att personen är över 65 år. Sjukdomen beskrivs med två olika symtom. Det ena 

är personlighetsförändringar där personen får svårt att förhålla sig till olika sociala miljöer och 

regler samt förmågan att förstå andra människors känslor. Det andra som märks på personen 

är språket, att exempelvis göra sig förstådd blir svårare samt att förklara vissa situationer 

(Edberg, 2011, s. 353-354). 

 

Slutligen är det viktigt att tänka på hur omgivningen bemöter en person med demens och 

personlighetsförändringar. Kunskap är en betydande del till den som vårdar en demenssjuk 

person. Det är åter igen viktigt att få en demenssjukdom fastställd så tidigt som möjligt, detta 

för att kunna ge personen en bra vård (Edberg, 2011, s. 345). 

Boendeformer 

Inom kommunen finns olika typer av boendeformer. Växelvård innebär det att den 

demenssjuke personen tillbringar en viss tid på ett korttidsboende samt en viss tid i hemmet, 

exempelvis med två veckor i ordinärt hem och sen två veckor på korttidsboende. Detta för att 

den anhöriga som vårdar sin demenssjuka make/maka får möjlighet till vila och egentid i 

vardagen (Edberg, 2011, s.126-127). Umeå kommun beskriver korttidsboende som en form av 

tillfälligt boende där den demenssjuke får variation i vardagen samt att anhöriga får egentid 

och återhämtning. Vårdtiden på ett korttidsboende kan variera utifrån individens behov. En 

annan form av boende kan exempelvis vara särskilt boende (Umeå kommun, 2012). Särskilt 

boende innefattar en boendeform som är anpassad till personer med exempelvis en 

demenssjukdom. Enligt Socialtjänstlagen 5 kap. 5§ (2001:453) är ett särskilt boende 

behovsprövat och till för personer som inte klarar av att bo kvar i det egna hemmet. 

Kommunen har ett ansvar att göra en utredning och ser till personens behov för att sedan fatta 

ett beslut om plats på ett särskilt boende (Norström & Thunved, 2010, s. 144-145). 

Anhörig, närstående samt anhörigvårdare 

Anhöriga är de personer som finns närmast den person som har en demenssjukdom. Det är 

viktigt att skilja på anhörig och närstående.  Sand beskriver anhörig som den person som är 

närmast och tillhör familjen eller en nära släkting, medan en närstående är någon som 

personen har en nära och bra relation med (Sand, 2002, s. 105). Närstående omfattar 

exempelvis en god vän eller en person som står den demenssjuka nära och den närstående 

personen kan vara till stort stöd för den demenssjuka. Anhörigvårdare betyder att en 

familjemedlem eller en släkting hjälper den som drabbats av en demenssjukdom (Sand, 2007, 

s. 10). Socialstyrelsen beskriver däremot anhöriga som innebär att kommunen är skyldig att 

erbjuda stöd och skapa gynnsammare förutsättningar till de personer som vårdar en anhörig 

eller närstående (Socialstyrelsen, 2012).  
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Eftersom det är viktigt att inte blanda ihop begreppet närstående med anhörig har vi i denna 

studie valt att använda oss av Sands (2007) benämning vad anhörig och närstående betyder. 

För att de anhöriga ska klara av att vårda sin sjuka make eller maka under en längre tid 

behöver de ibland få möjlighet att kunna ta hand om sig själva och få vila ut. I dessa 

situationer kan kommunen erbjuda exempelvis avlösning som en stödinsats. Den som vårdar 

får då chans till egentid. Det är också vanligt att anhöriga som vårdar någon med en 

demenssjukdom tar kontakt med olika föreningar för att få stöd och råd (Edberg, 2011, s. 123-

125). 

Tidigare forskning 
Nedan har vi en kortfattad summering av de fyra olika artiklarna som är en nationell och tre 

internationella. Våra fyra teman är: att vara anhörig, anhörigas upplevelser av stöd, skillnader 

mellan män och kvinnor samt kommunikation och bemötande. För att få en större förståelse 

har forskningen delats in i olika teman. En kort presentation av varje artikel kommer att 

introducera läsaren. Den forskning som vi fann och är utgångspunkt i denna studie följer de 

fyra teman som finns med i resultatet och används i studien.   

En kvalitativ studie To Be a Good Food Provider: An Exploratory Study Among Spouses of 

Persons With Alzheimer's Disease (2010) undersöker personer med Alzheimers sjukdom. 

Fokusgruppsintervjuer har använts för att undersöka hur anhöriga upplever sin roll som 

vårdare. Demenssjukdomar är något som blir allt vanligare över hela världen och sjukdomen 

påverkar inte bara den demenssjuke personen utan även deras anhöriga (Fjellström, 

Starkenberg, Wesslén, Licentiate, Tysén - Bäckström & Faxén-Irving, 2010, s. 521). 

 

The organisation of dementia care by families in Malta: The experiences of family caregivers 

är en kvalitativ studie som skriver att det finns uppskattningsvis 30 miljoner människor i 

världen som har en demenssjukdom, siffran beräknas öka till över 100 miljoner 2050 (Innes, 

Abela & Scerri, 2011, s. 165). Artikeln tar upp hur det ser ut i Malta när det gäller 

demensvård och hur erfarenheter och tankar ser ut hos de som vårdar sin demenssjuke 

make/maka. I studien framkommer det att det finns ett antal vårdhem, men det finns inget 

specifikt vårdhem för personer med demens. Artikeln visar att det blir en förskjutning från 

samhället i stort för både den som vårdar och för den demenssjuke (Innes, Abela & Scerri, 

2011, s. 167). 

 

Challenges associated with transition to caregiver role following diagnostic disclosure of 

Alzheimer disease: A descriptive study (2011, s. 1111) är en kvantitativ studie och de har 

utgått ifrån två större områden. Personen som vårdade skulle vara make/maka eller barn till 

den som drabbats av demenssjukdom och skulle ha en ålder över 65 år. Resultatet visade 

skillnader mellan män som vårdare och kvinnor som vårdare. Information om stöd och 

vårdarnas kunskap varierar, dock mer åt det negativa hållet, alltså att de får för lite 

information och kunskap. Forskarna ville även se om det fanns någon skillnad beroende på 

hur nära de anhöriga eller närstående stod varandra (Ducharme, Lévesque, Lachance, Kergoat 

& Coulombe, 2011, s. 1109).  

 

Dementia in the family: Two Norwegian case studies (2011) är en kvalitativ studie. Den 

beskriver att livslängden hos människor generellt är mycket längre än vad den har varit 

tidigare. Den belyser även att det är mycket viktigt att prata om demenssjukdomen med 

anhöriga och närstående, detta för att undvika fördomar.  
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Ofta finns det fördomar inblandat och studien tar upp att det kan kopplas ihop med en 

skamkänsla (Egset & Myklebust, 2011, s. 578). 

 

Att vara anhörig 

Många anhöriga vårdar ofta sin make/maka i hemmet. Det finns inte många studier som visar 

hur personer med demenssjukdom kan få ett ändrat beteende i matsituationer samt hur 

situationerna ser ut vid måltiden. Eftersom allt fler demenssjuka personer bor kvar i det egna 

hemmet, bidrar detta till att anhöriga behöver ha mer erfarenhet om exempelvis 

matsituationens betydelse samt om hur matsituationerna kan bli förändrad (Fjellström, m.fl. 

2010, s. 521). Tiden som respondenterna har levt tillsammans med sin demenssjuke 

make/maka har varierat, vissa har varit sjuka i flera år medan andra fått diagnosen nyligen 

(Fjellström, m.fl. 2010, s 522). I resultatet har det framkommit att de anhöriga får en annan 

roll som vårdare vilket medfört nya roller mellan make/makan. Vardagliga sysslor som att 

laga mat och gå och handla tillsammans anser respondenterna blivit ett problem (Fjellström, 

m.fl. 2010, s. 523). Respondenterna hade innan deras make/makas demenssjukdom lite 

erfarenhet om situationen och förändringen som skedde. Att inte vara förberedd och inställd 

på olika situationer som sker i vardagen med den demenssjuke var något som kom fram i 

studien (Fjellström, m.fl. 2010, s. 524-525). De anhöriga som vårdar sin make/maka känner 

ett individuellt ansvar utifrån det tidigare förhållandet och känslan av ansvar och skyldighet 

finns i omvårdnadsrollen (Innes, m.fl. 2011 s. 174). För de som vårdar sin demenssjuke 

make/maka upplevdes en förändring från deras tidigare sysselsättningar och roller då tid nu 

istället måste finnas för omvårdnad och tillgänglighet hos den demenssjuke (Innes, m.fl. 2011, 

s. 179). Forskningen visar att den som vårdar har svårt att be om hjälp, för att det finns en 

känsla av att utomstående kan uppfatta dem som otillräckliga (Ducharme, m.fl. 2011, s. 

1116). Ytterligare en risk som Egset och Myklebust (2011)  tar upp är att när anhöriga vårdar 

den sjuke så blir de trötta och slitna i sina kroppar vilket skulle kunna bidra till att den 

demenssjuka inte får den vård som behövs. Då är det viktigt att de anhöriga och den 

demenssjuka får stöd och hjälp av hälso- och sjukvården (Egset & Myklebust, 2011 s. 583-

584). 

 

Anhörigas upplevelser av stöd 
Att få stöd och hjälp från familj eller vänner har endast några av respondenterna tagit upp 

(Fjellström, m.fl. 2010, s. 525). Bristen på kunskap, medvetenhet och information samt var 

information kan hämtas har diskuterats. Det finns en oro bland intervjupersonerna för hur man 

kan stödja och hjälpa människor med demens och deras vårdare (Innes, m.fl. 2011 s. 167). 

Anhörigvårdarna har rapporterat ett behov av medicinsk information samt information om 

strukturer inom omsorg och vård. De upplever ett missnöje i de insatser som finns tillgängliga 

men som inte fyller deras behov. Stöd och förståelse från närmaste grannar visade sig också 

saknas till de anhöriga som vårdar sin make/maka (Innes, m.fl. 2011, s. 177). I Artikeln 

framkommer även problemet med den eventuella ekonomiska påverkan för omvårdnaden av 

den demenssjuka personen (Innes, m.fl. 2011, s. 178). Denna forskning visar att det finns ett 

behov av att utöka stödtjänster för personer med demens och deras vårdgivare. Forskningen 

visar också att de är i behov av hjälp men är inte säker på vilken sorts hjälp som skulle 

behövas eller vad den demenssjuke skulle acceptera (Innes, m.fl. 2011, s. 180). I denna artikel 

har det framkommit att i de flesta fall får den som vårdar en demenssjuk person för lite stöd 

från kompetenta människor (Ducharme, m.fl. 2011, s.1113-1116). Forskning visar också att 

anhöriga eller närstående som vårdar sin demenssjuka maka eller make behöver och vill ha 

mer stöd i vardagen och den nya situationen. Detta stöd vill de ha genom information samt 

exempelvis stöd genom avlösning (Ducharme, m.fl. 2011, s. 1116). Studien visar att en person 
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som lider av en demenssjukdom behöver stöd och närhet av en anhörig eller närstående. Ett 

problem som kan uppkomma senare i tiden är när en demenssjuk inte har någon anhörig eller 

närstående som kan hjälpa till och finns där som ett stöd (Egset & Myklebust, 2011, s. 583-

584). 

 

Skillnader mellan män och kvinnor 
Männen var ett undantag i denna artikel då de har kvar sina tidigare intressen och bevarar sina 

sociala liv (Innes, m.fl. 2011, s. 179). Forskningen visar att kvinnor kan ha större svårigheter 

med att vårda, detta beroende på att konflikter i familjen kan uppstå, de kan få mer psykiska 

besvär samt att de får svårare att acceptera sin roll som vårdare (Ducharme m.fl, 2011, s. 

1116). Detta tar även Ducharme m.fl. (2011) upp som visar att det är skillnad om det är en 

man eller en kvinna som vårdar. Kvinnor blir mer lidande psykiskt än män, forskningen visar 

att det skulle kunna bero på att män har lättare att styra sina psykiska känslor. Det visar även 

att kvinnor har högre förväntningar på resten av familjen än vad männen har. Kvinnor vill 

troligen ha en skyddande roll gentemot hela familjen och de vill försöka att få hela familjen 

att må bättre (Ducharme, m.fl.  2011, s. 1116). I studien förklaras det att människor ofta tolkar 

att det är kvinnorna som tar hand om och vårdar sina demenssjuka män. Kvinnor tror inte att 

det är vanligt att män tar hand om sina demenssjuka fruar. De har ofta förutfattade meningar 

om att män inte skulle klara av att vårda sin demenssjuka fru. Studien påvisar att kvinnor tror 

att män har svårare att gå in i rollen som vårdare än vad en kvinna har. Egset & Myklebust, 

(2011) visar i sin studie att män har kunnat anpassa sig och tagit hand om sin demenssjuka 

maka samt tagit hand om de vardagliga sysslorna som ska göras exempelvis hushållsarbete. 

Det visade sig att männen hade en oro om deras makars välbefinnande, de ville göra allt så 

bra som möjligt och även om det var en ny situation så gjorde de allt för att lösa det på bästa 

sätt. Det diskuterades om den roll som innebär olika delar av ansvar, detta menas att 

exempelvis männen måste vårda sin fru, förstå och inse den emotionella förändringen som 

skett (Egset & Myklebust, 2011, s. 580-581).  

 

Kommunikation och bemötande 
De anhöriga känner sig mer ensamma med ansvaret i vardagen samt att de får fatta egna 

beslut sedan deras make/maka fått en demenssjukdom (Fjellström, m.fl. 2010, s. 523). Det 

framkommer att det ofta är familjen och även personen som drabbats av en demenssjukdom 

som inte får tillräckligt med information om diagnosen eller vad som väntar under 

sjukdomens tid (Innes, m.fl. 2011, s. 174). Ytterligare en bristande faktor hos en anhörig eller 

närstående som vårdar är att de har för lite information och kunskap om sjukdomen 

(Ducharme, m.fl. 2011, s. 1113). Anhöriga vill även att övriga i familjen och vänner ska få 

mer information om demenssjukdom, för att alla ska veta hur den demenssjuka personen 

upplever och beter sig olika situationer (Ducharme, m.fl. 2011, s.1116). Utifrån det som 

studien visar börjar Malta se över och tänka på hur de bäst planerar för att möta 

demensvården i framtiden. Det som är viktigt blir att kunna möta anhöriga som vårdar samt 

personen med en demenssjukdom och se till deras individuella behov (Innes, m.fl. 2011, s. 

181). 

 

Avslutningsvis kommer ovanstående forskning att presenteras utifrån studiens resultat där 

tidigare forskning kommer att analyseras. 
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Teorier och begrepp 
Som teoretiska utgångspunkter har vi valt att använda rollteori, kristeori och begreppet makt, 

vilka presenteras och kommer att användas i analysen av denna uppsats. 

Rollteori  

Rollteorin beskriver människans samspel. Teorin förklarar hur en individ reagerar på sitt sätt 

beroende på vilka förväntningar och tolkningar som individen har. Beroende på vad 

människan har för roll eller position inverkar det på hur vissa konflikter eller förändringar 

uppstår i vardagliga livet (Payne, 2008, s. 246). Rollteorin finns utformad på två olika sätt 

dessa är strukturfunktionalistisk rollteori samt dramaturgiska rollteori (Payne, 2008, s. 246 - 

247). Goffmans (1968b) dramaturgiska rollteori behandlar förväntningar som en viss grupp 

har. I samhället finns sociala signaler som individer följer och tolkar. De förväntningar som 

finns från samhället påverkar individerna (Payne, 2008, s. 247). Angelöw och Jonsson tar 

också upp det dramaturgiska perspektivet och förklarar att Goffman menar att under 

levnadstiden så ska det ses som en teater utifrån olika vinklar. Beroende var på scenen 

individen befinner sig, så kommer den att vilja visa olika sidor. När en individ är bland andra 

så vill man oftast visa positiva sidor av sig själv, sen när personerna försvinner blir det ett 

annat beteende (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 24-25). Strukturfunktionalistisk rollteori 

betyder att varje individ tilldelas en position i den sociala strukturen. Om en individ kan tyda 

sin roll så kan hon/han ha lättare att hantera en ändring, (Payne, 2008, s. 247). 

Goffman (2009, s. 167) beskriver rollomkastningar som något där varje individ har en roll i 

varje relation. Med rollomkastningar menas att individen kan vänta ut och hålla sig tillbaka 

för att se hur en diskussion kan föras mellan personer i olika sammanhang (Goffman, 2009, s. 

170). Angelöw och Jonsson (2000) redogör för rollteorin och beskriver att rollteoretiker tar 

reda på hur samhället påverkar personens egna handlingssätt. Teoretikerna ville undersöka 

hur en individ kan komma att påverkas av alla de förväntningar som finns riktat mot dem 

(Angelöw & Jonsson, 2000, s. 31).  

Rollförväntningar 

Rollförväntningar är enligt Angelöw och Jonsson (2000) något som hela tiden byggs på. Det 

finns hela tiden förväntningar på hur en person ska reagera i olika situationer, samhället 

bygger gravdis upp dessa förväntningar på alla individer. Dock är det viktigt att förstå hur 

rollerna hela tiden byggs på och förändras, detta pågår hela tiden. Inom rollförväntningen 

finns det två olika begrepp, dessa är generella eller specifika. Med generella menar de att på 

egen hand få fram och skapa en roll. Det specifika innebär att lagar och riktlinjer är det som 

styr rollen. Ibland kan det vara så att rollförväntningarna är otydliga men det kan också vara 

tvärtom, detta beror på hur situationen ser ut. Dagligen skapar en person flera olika roller och 

med detta framkallas hela tiden nya rollförväntningar (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 32-33).  

Rollförlust 

Rollförlust innebär att mista en specifik roll som fanns tidigare. En rollförlust kan leda till att 

personen får en känsla av motgångar samt att de känner sig misslyckade. Att mista en roll kan 

göra att personen också känner sig maktlös. Om en person känner sig maktlös menas det att 

kontrollen över situationen sakta försvinner från dem (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 36).  

Rollkonflikt 

Vidare beskriver Angelöw och Jonsson (2000) om rollkonflikter, det finns två olika 

benämningar och de är intra-rollkonflikter samt inter-rollkonflikter. Intra-rollkonflikter kan 

hos en anhörigvårdare ta sig uttryck i att exempelvis barnen i familjen har en uppfattning om 
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hur man beter sig som anhörigvårdare, medan vårdpersonal som är engagerade i fallet har en 

annan uppfattning om vad som är det rätta sättet att agera på. Inter-rollkonflikten påverkar 

anhörigvårdaren i avseendet att agera som make/maka, vårdare och förälder till eventuellt 

barn i familjen. I dessa olika positioner förväntas vårdaren bete sig på olika sätt vilket kan 

skapa en osäkerhet hos vårdaren om vad som är det rätta sättet att vara på (Angelöw & 

Jonsson, 2000 s. 33). Rollkonflikter kan uppstå i flera olika situationer och det kan bland 

annat påverka en individs hälsa negativt. Alla individer har sitt sätt att kunna hantera samt 

bearbeta en rollkonflikt och utifrån detta kan vissa negativa delar kvarstå (Angelöw & 

Jonsson, 2000, s. 36). Ytterligare författare som redogör för rollkonflikt är Røkenes och 

Hanssen (2007). De beskriver att den professionella behöver ha ett speciellt tänkande när det 

gäller att inte hamna i en rollkonflikt. Det är vanligt att en rollkonflikt kan upptäckas då den 

professionella behöver inta olika roller samtidigt (Røkenes & Hanssen, 2007, s. 253).  

 

Kristeori 
En kris är något som kan drabba personer i olika situationer och beroende på vad som har 

inträffat reagerar och uppfattar människor händelser på olika sätt (Edberg, 2011, s. 113). 

Exempel på en kris som någon drabbas av kan vara allt från en separation till att någon i ens 

närhet drabbats av en sjukdom. Cullberg skriver om fyra olika faser, dessa är chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen samt nyorienteringsfasen (Cullberg, 2006, s. 143).  

Chockfasen  

Chockfasen är det första skede som personen går igenom. Denna fas brukar vara under en kort 

tid, från några timmar fram till ett par dagar. Vissa individer uppträder med ett utåtagerande 

beteende som exempelvis att bli aggressiv. En annan reaktion som också kan visa sig är att 

individen visar ett lugn gentemot omgivningen fast individen i själva verket inte mår bra 

inombords (Cullberg, 2006, s. 143-144).  

Reaktionsfasen 

Cullberg beskriver att det andra skedet är reaktionsfasen som innebär att individen börjar 

förstå vad som har inträffat eller vad som kommer att hända. Under detta skede befinner sig 

individen i ett psykiskt dåligt mående och en vanlig reaktion är ofta att fråga sig varför detta 

har hänt. Inom rektionsfasen finns det flera olika försvarsmekanismer. Exempel på en 

försvarsmekanism är isolering av känslor, vilket menas att personen inte accepterar och 

berättar om sina känslor. Detta kan leda till problem och negativa konsekvenser exempelvis 

psykisk ohälsa hos personen (Cullberg, 2006, s. 144-148). En annan försvarsmekanism som 

Cullberg tar upp är förnekelse. Förnekelse handlar om att personen till en viss grad förstår vad 

som har skett men en del av verkligheten förnekas (Cullberg, 2006, s. 146).  

Bearbetningsfasen 

Efter att individen har befunnit sig i de akuta skedena övergår det nu till bearbetningsfasen. 

Under detta skede ser individen framåt till skillnad från tidigare skeden då händelsen stod i 

fokus. I vissa falla kan individen vara i behov av professionell hjälp utifrån samt få stöd och 

hjälp från exempelvis sina vänner (Cullberg, 2006, s. 152-153).  

Nyorienteringsfasen 

Det sista skedet i kristeorin är nyorienteringsfasen som innebär att gå vidare i livet, dock 

kommer alltid händelsen att leva kvar med personen. Vanligtvis skapar personen ett nytt 

socialt nätverk samt finner nya aktiviteter i vardagen. Om individen förstått och bearbetat det 

som hänt i den tidigare bearbetningsfasen så är förmodligen personens självkänsla bättre i 

denna fas om händelsen. Det är viktigt att acceptera det som har hänt och att livet måste gå 
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vidare även efter krisen (Cullberg, 2006, s. 154). Kristeorin förklarar hur människor uppfattar 

och skyddar sig i varje fas. Beroende på vad som hänt är det möjligt att någon av ovanstående 

fyra faser inte visar sig eller att faserna kompletterar varandra. Att exempelvis vara anhörig 

till någon som drabbats av en allvarlig sjukdom kan innebära en chock då 

demensutvecklingen har ett successivt förlopp under sjukdomens tid. En kris som kan uppstå 

är ifall den demenssjuke personen inte längre klarar sig i det egna hemmet utan ska flytta till 

ett särskilt boende. I detta skede hamnar maken/makan i en situation att helt plötsligt bo kvar 

ensam i hemmet (Edberg, 2011, s. 113). 

 

Makt  

Skau (2007) ger en förklaring av begreppet makt och att det ofta blir en reaktion när ordet 

använts, detta gäller exempelvis maktmissbruk. Många individer uppfattar det som ett laddat 

ord och reagerar stark på det. Makt kan uppkomma i många olika situationer och det kan 

komma att påverka individer på ett flertal olika sätt både på positiva och negativa sätt. Även 

fast makten var ansedd att hjälpa en individ kan den fortfarande åstadkomma mer skada än 

vad den var menad till. Det finns även fall där makt hjälper en individ att komma till rätta med 

exempelvis olika insatser. Makt kommer alltid att finnas mellan individer, mellan social 

arbetare och mellan dessa olika parter (Skau, 2007, s. 35-36). Ett problem som kan uppstå när 

det gäller att hjälpa och ge stöd till någon närstående är olika maktsituationer. Det är lätt att gå 

från att bry sig om till att bestämma över den som är i behov av hjälp. Att ge omsorg innebär 

ofta ett stort ansvar för den som vårdar, det är dock viktigt att visa hänsyn och lyssna på den 

enskilde. Den som vårdar kan inta en maktposition vilket leder till bestämmande över den 

andre på ett negativt sätt (Sand, 2002, s. 48-49). Exempel på detta kan vara när en anhörig 

vårdar sin make/maka och använder en sorts makt i den omvårdnad som sker.  

Skau (2007) skriver om hur makt kan påverka och hur det kan få professionella personer att 

använda makt. Det vanligaste är att brukaren har minst makt eftersom den professionella 

vanligtvis har personer som kan stötta till olika beslut och står bakom dessa. När detta 

inträffar kan brukaren uppleva maktlöshet. Fortsättningsvis är det vanligaste att det är 

brukaren som upplever stora skillnader hur professionella personer hanterar makt, vilket kan 

ge dem en känsla av förvirring och det kan även gå så långt att brukaren kan få svårt att lita på 

de professionella. Brukarna kan vara i en sådan situation där de måste ha hjälp och att de då 

accepterar beslut som ges (Skau, 2007, s. 37- 38). Alltså är det viktigt att den professionella 

får ett så bra tillfälle med brukaren som möjligt och att den professionella är medveten om sin 

position. Detta kan bidra till att brukaren känner sig tryggare, dock brukar inte känslan av att 

den professionella har mer makt än brukaren försvinna (Skau, 2007, s. 78). Ytterligare en 

liknande definition har Nationalencyklopedin som beskriver att makt handlar om olika 

händelser eller om en skicklighet att kunna få andra individer på sin sida. Alltså att få flera 

personer som stödjer och går emot den andra personens önskan om hur en situation skulle ha 

sett ut (Nationalencyklopedin, 2012).   

Angelöw och Jonsson (2000) förklarar att det finns många olika definitioner av makt. Deras 

definition av makt är att en person ska kunna tycka och göra saker även ha olika mål, fast 

andra personer sätter sig emot detta. Utifrån detta har de delat in makt i fyra olika delar, dessa 

är vilja, relation, konflikt samt struktur. Med ordet vilja menas det att kunna ha en egen vilja 

och kunna inverka för sig själv. Relation betyder att det alltid finns makt mellan personer. 

Konflikt förklaras att det i vissa situationer kan uppstå svårigheter och diskussioner mellan 

personer. Struktur förklaras som en beroende ställning av en persons position i samhället. De 

förklarar att om en person inte kan hantera olika händelser som makt är inblandad i, kan det 

visa att personen inte har möjlighet eller kunskap att hantera den situationen som uppstår. 
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Strukturer och makt finns överallt dock påverkas alla personer olika av det. I samhället finns 

det olika positioner och detta gör att makten ser olika ut i dessa positioner. En person som har 

makt kan även använda sig av disciplin. Detta förklaras genom att skapa en kontroll och få en 

högre position över en persons situation (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 206-207). Ett exempel 

på makt i relationer kan vara när en anhörig vårdar sin demenssjuke make/maka.  

I denna relation har personen som vårdar en sorts makt då personen som är demenssjuke inte 

kan klara sig själv i alla vardagssituationer.  

Sammanfattning 
De ovanstående teorier som tagits upp kommer att analyseras och vävas in i det resultat som 

framkommit i studien. En demenssjukdom kan leda till att det exempelvis uppstår 

rollförändringar, rollteorins olika delar kommer att tas upp i analysen. Det kan även uppstå en 

kris vilket skulle kunna leda till att de anhöriga hamnar i en utav faserna som kristeorin tar 

upp. Maktbegreppet är också relevant eftersom de anhöriga och den demenssjuke kan hamna i 

olika konflikter, både med varandra och med de professionella. 

 

Metod 
I denna studie har en kvalitativ metod använts. Denna kvalitativa metod valdes för att skapa 

en djupare förståelse samt att få en närmare relation till respondenterna och för att få en bättre 

uppfattning (Bryman, 2011, s. 371-372). En fördel med kvalitativ forskning är att den 

målgrupp som undersöks oftast träffar intervjuaren i verkligheten. Detta kan möjligen leda till 

en bra kommunikation och relation mellan respondenten och intervjuaren (Bryman, 2011, s. 

372). En annan fördel med kvalitativ forskning är att intervjupersonerna har chans att besvara 

och diskutera intervjufrågorna mer ingående till skillnad mot i en kvantitativ forskning där det 

oftast inte ges tillfälle eller möjlighet (Bryman, 2011, s. 206). Forskaren kan få en bättre 

uppfattning till ämnet och kan ställa följdfrågor och få fram respondenternas egna åsikter och 

tankar på ett annat sätt än vad det blir om forskaren använder sig av en kvantitativ forskning 

(Bryman, 2011, s. 341). Denna kvalitativa studie genomfördes med intervjuer i form av en 

semistrukturerad intervju. Detta innebär att respondenterna intervjuas en åt gången för att få 

fram vad en utvald målgrupp anser om anhörigstödet när de vårdar sin demenssjuke 

make/maka. En fördel med en semistrukturerad intervju är enligt Bryman (2011) att den är 

anpassningsbar, vilket innebär att respondenterna får chans att svara mer fritt utifrån frågor 

om hur han eller hon upplever anhörigstödet. En annan fördel med semistrukturerade 

intervjuer är att intervjupersonerna har stor frihet i sina svar jämfört med en kvantitativ, som 

oftast har enkäter med vissa svarsalternativ (Bryman, 2011, s. 371). En nackdel med 

semistrukturerade intervjuer skulle kunna vara att respondenterna kommer in på andra ämnen 

och tappar fokus på det angivna temat (Bryman, 2011, s. 415).  

Urval 
Vi har i denna studie valt att använda sig av ett målinriktat urval. Detta är en vanlig teknik när 

det gäller intervjuer inom kvalitativ forskning. De urvalspersoner som ska delta i studien är 

anhöriga till personer med en demenssjukdom. (Bryman, 2011, s. 350). Vi har kontaktat 

samordnaren på demenscentrum, som i sin tur frågade en grupp anhöriga som vårdar eller har 

vårdat sin demenssjuka make/maka, om intresse att ställa upp som intervjupersoner. I den ena 

kommunen deltog två personer, dessa personer kom till anhörigcentralen där intervjuerna 
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utfördes. I den andra kommunen deltog tre personer varav två intervjuades i deras egna hem 

och en på anhörigcentralen. Intervjupersonerna valdes ut utifrån en förhoppning att kunna 

intervjua personer som är väsentliga för studiens syfte (Bryman, 2011, s. 434). När ett 

målinriktat urval används är det vanligt att det används på flera nivåer. I denna studie har 

forskarna först valt ut en målgrupp som består av äldre som vårdar eller har vårdat sin 

demenssjuke make/maka. Utifrån ett målinriktat urval användes ett snöbollsurval för att rätt 

personer skulle väljas ut (Bryman, 2011, s. 392). Ett snöbollsurval används för att hitta ett 

fåtal personer som är väsentliga och passande för studiens forskningsfrågor genom sin 

erfarenhet och kunskap. Den person eller de personer som först kontaktas tar i sin tur initiativ 

till att välja ut passande respondenter till studien (Bryman, 2011, s. 196). Med snöbollsurval 

innebär det att forskarna valde att kontakta personer via anhörigcentralen som i sin tur 

kontaktade intervjupersoner som skulle vara väsentliga för studien. Utifrån detta bestämdes 

att intervjupersonerna skulle kontaktas via anhörigcentrum i två olika kommuner. 

Kommunerna valdes ut slumpmässigt. I den ena kommunen kallades det anhörigcentral och i 

den andra kommunen var benämningen anhörigcentrum. Det är alltså två olika kommunala 

verksamheter som stöttar och hjälper anhöriga i olika situationer som kan uppstå i deras 

vardag. Kriteriet för urvalet var att respondenterna var anhöriga som vårdar sin demenssjuke 

make/maka hemma eller har sin make/maka på särskilt boende.  

Artikelsökning 

För att finna artiklar till denna studie har sökmotorn på Universitetsbiblioteket i Örebro, 

Social Services Abstracts använts. Detta för att leta upp relevanta artiklar inom det valda 

ämnet. För att komma dit valdes först universitetsbiblioteket sedan ämnesguider, där efter 

valdes socialt arbete och sedan Social Services Abstracts (Örebro universitet, 2012). När 

sökningen av artiklarna startade sökte vi först på demens samt äldre, klickade även i rutan 

Peer reviewed för att få artiklar som är vetenskapligt baserade och valde att artiklarna inte 

skulle vara äldre än från år 2000. Detta gav för många träffar, vilket vi ansåg vara ett problem 

med att välja ut artiklarna och gjorde en ny sökning. Den nya sökningen gjordes med orden, 

demens, äldre och anhöriga vilket resulterade i mindre träffar, detta var det betydligt bättre än 

första sökningen. Ytterligare sökningar med orden, demens, anhörigvårdare, anhörig samt 

anhörigstöd gjordes också, detta relaterade i de valda artiklarna.  

Nedan preciseras de sökord som blev relevanta:  
Demens - Dementia  

Kommun - Municipal 

Makt - Power 

Anhöriga - Family members 

Anhörigstöd - Relatives 

 

Datainsamlingstekniker 
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer, litteratur samt tidigare forskning och 

artiklar inom det valda ämnet. Teknik som användes vid intervjun var mobiltelefoner. 

Forskarna diskuterar för och nackdelar med att använda sig av en filmkamera vid 

intervjutillfället. En nackdel skulle kunna vara är att respondenterna känner sig iakttagna 

vilket skulle kunna bidra till en osäkerhet som då kunde påverka respondenternas svar. En 

fördel är att forskarna hör vem som säger vad när transkriberingen gjordes. En viktig aspekt 

när det gäller såväl inspelning som att använda sig av en filmkamera är att respondenterna 

accepterar att detta finns med under intervjun. Det var fem respondenter som intervjuades, i 

form av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s. 415). Den plats där intervjun skedde 

hade respondenten valt, det var en lugn och trygg miljö. Intervjuerna spelades in med 

http://bibl4.oru.se/dod3/result.html?dbid=158
http://bibl4.oru.se/dod3/result.html?dbid=158
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mobiltelefon och transkriberades. Teman bildades från transkriberingarna och utifrån dessa 

analyserades sedan materialet med hjälp av teorier och tidigare forskning kring området. En 

av respondenterna accepterade inte att intervjun spelades in. I det fall som intervjupersonen 

inte medgav inspelning gjorde att vi istället använde minnesanteckningar för att transkribera 

texten. Genom att respondenten inte ville att intervjun skulle spelas ställdes frågorna på 

samma sätt som till de övriga respondenterna. Istället antecknade en av intervjuarna ner hela 

intervjun.  

 

Databearbetning 
Informationen som framkom i de semistrukturerade intervjuerna blev transkriberade samt 

analyserade utifrån teorier och tidigare forskning. Efter att intervjuerna utförts transkriberades 

dessa, vilket innebär att hela intervjun skrevs ner med hjälp inspelningen.  

Transkriberingen tematiserades och teman analyserades sedan med hjälp av teorier och 

forskning. Semistrukturerade intervjuer ska genomföras utifrån att forskaren ställer frågor till 

respondenterna. Intervjun ska spelas in och sedan transkriberas (Bryman, 2011, s. 415). En 

semistrukturerad intervju innebär att forskaren har bestämda ämnen som ska diskuteras, 

däremot har respondenterna chans att formulera svaren utifrån egna tankar. Det är däremot 

viktigt, i en såväl semistrukturerad intervju som i en ostrukturerad intervju att fokus ligger på 

intervjupersonerna och hur de förstår och svarar på de olika frågorna (Bryman, 2011, s. 415).  

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att ha vissa färdiga frågor inför 

intervjuerna. Vi ställde frågorna i en utvald turordning till respondenterna. Till 

intervjutillfällena fanns det även några inledande frågor samt sonderingsfrågor som kunde 

användas. En inledande fråga gav intervjupersonen en chans att utifrån att intervjuaren ställt 

en fråga få utveckla svart ytterligare. Med sonderingsfrågor innebär det att intervjupersonen 

kan fördjupa sitt svar ytterligare (Bryman, 2011, s. 422-423). Frågorna ställdes i samma 

ordning till samtliga respondenter. Ostrukturerade intervjuer handlar enligt Bryman (2011) 

om att forskarna ställer en eller ett fåtal frågor som sedan intervjupersonerna får svara fritt på. 

Genom denna typ av kvalitativa intervjuer bygger det på att intervjupersonerna själva kan 

utföra och skapa intressanta diskussioner och svar (Bryman, 2011, s. 415). I studien har vi valt 

att använda namn på intervjupersonerna i resultatet och analysen för att göra de anonyma 

(Larsson, 2005, s. 119). De namnen som vi använder oss av är påhittade och respondenterna 

heter egentligen något annat. Namnen vi använder oss av till våra respondenter i studien är 

Oscar, Nils, Rune, Elsa samt Anna. 

Meningskoncentrering 

Meningskoncentrering handlar om att forskaren samlar ihop respondenternas svar från 

intervjutillfället och sammanfattar det till mindre formuleringar. Svar som är långa och 

utvecklande smalnas av och det som är viktigast och mest relevant bildar kortare meningar 

(Kvale, 2009, s. 221). Forskarna använder sig av meningskoncentrering i studien för att kunna 

få fram och visa det mest väsentliga som respondenterna tog upp vid intervjutillfällena. 

Forskarna kommer efter utförda intervjuer gå igenom de svar som finns för att sedan kunna 

dela in det i olika teman utifrån vad intervjupersonerna kommit fram till (Kvale, 2009, s. 221). 

Det kan exempelvis handla om att anhöriga berättar om hur deras sociala liv samt miljön runt 

omkring blir påverkad då de vårdar och tar hand om sin demenssjuka make/maka. Här kan det 

hända att svaren blir långa och kan behövas kortas ner och ta fram det som är väsentligt för 

studiens syfte. Efter att vi transkriberat intervjuerna har vi brutit ner resultatet för att få fram 

det som är väsentligt utifrån studiens frågeställningar och syfte, därför valde vi ut specifika 

och intressanta delar av det som framkom från transkriberingen.  



13 

 

Analysmetoder  
I denna studie har vi valt att använda en innehållsanalys för att tolka de insamlade data vi fått 

fram. Utifrån det har vi sedan tagit fram teman som varit centrala från intervjuerna. Att göra 

en innehållsanalys är det tillvägagångssätt som används oftast när det gäller att analysera olika 

dokument (Bryman, 2011, s. 505). Bryman (2011) beskriver att det oftast inte finns någon bra 

redogörelse för hur dessa teman ska hittas. Att citera är ett av de vanligaste sätten för att lyfta 

fram de teman som kommer fram ur analysen (Bryman, 2011, s. 505). Vi har valt att använda 

oss av denna analysmetod för att ta reda på olika teman och välja ut vissa specifika citat som 

forskarna anser vara väsentliga. Andra analysmetoder som vi har övervägt att använda sig av i 

studien är Grounded theory samt sekundär analys (Bryman, 2011, s. 513).  

 

Validitet och reliabilitet   

Validitet och reliabilitet är kriterier som används för att bedöma vilken kvalite en studie har.   

Inom reliabilitet finns det två olika benämningar och dessa är extern reliabilitet samt intern 

reliabilitet. Extern reliabilitet innebär att det visar om studien eller undersökningen kan 

upprepas samt att se hur mycket av det som går att repeteras igen. I en kvalitativ studie kan 

detta vara problematiskt eftersom det är svårt att få samma miljö som i tidigare studie. Vilket 

då kan leda till svårigheter att en ny forskare ska kunna jämföra sin studie med den tidigare 

studien. Intern reliabilitet gäller om det är fler än en forskare som är med om studien. Det 

medför att forskarna tillsammans redogör för det som de sett och lyssnat på från 

respondenterna, det blir då en överenskommelse i tolkning mellan forskarna (Bryman, 2011, 

s. 352). Validitet omfattar i den kvalitativa forskningen intern, extern validitet. Intern 

validitet, behandlar i vilken utsträckning det finns en god överensstämmelse mellan 

observationerna i forskningen och den teori som utvecklas med sin grund i studien. Extern 

validitet avser i vilken mån resultatet i studien kan överföras till andra sociala miljöer och 

situationer. Beroende på hur lång tid forskaren tillbringar med gruppen som studeras, kan den 

interna validiteten tillmätas större vikt än den externa validiteten (Bryman, 2011, s. 352). I 

denna studie med ett mycket begränsat antal deltagare kan vi därför inte tala om att det finns 

en extern validitet. Kopplat till redogörelsen ovan kan vi möjligen dra slutsatsen att 

ovanstående begrepp inte är relevanta i vår studie, då studien är begränsad och urvalet relativt 

litet. Den interna validiteten är det begrepp som möjligen skulle kunna användas i denna 

studie för att det kan finnas en koppling mellan respondenternas svar och det som utvecklats i 

resultatet och analysen.  

Generalisering 

I kvalitativ forskning är det svårt eller omöjligt att dra en generalisering av resultaten. Detta 

beror på att undersökningarna och urvalsmängden inte är tillräckligt stor. Dock finns det 

möjlighet att göra små försök att generalisera genom så kallade extrapolering. (Larsson, 2005, 

s. 118). Larsson (2008) förklarar att Kvale (1997) ger en förklaring av generalisering och att 

det finns tre olika beskrivningar av dem. Exempel på generalisering kan vara statistisk 

generalisering. Statistisk generalisering används inte vid kvalitativ forskning, då det inte är 

genomförbart. Respondenterna från en speciellt utvald grupp blir valda av en slump för att 

delta i studien. Denna form av generalisering är mer användbar inom kvantitativ forskning då 

det är vanligt att välja ut slumpmässiga intervjupersoner (Larsson, 2005, s. 118).  
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Forskningsetiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att det är viktigt att ha vissa etiska aspekter i åtanke 

när intervjuer används. Dessa är informerat samtycke, konfidentialitet samt konsekvenser 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 292). Informerat samtycke innebär att respondenten är 

medveten om vad det är för syfte med intervjun.  

Ytterligare information som ska ges till respondenterna är vad intervjuerna kommer att 

användas till samt att hela intervjun kommer att publiceras. Att delta i intervjun är frivilligt 

och detta ska respondenterna få kännedom om innan de deltar, de kan alltså avvika från 

intervjun eller innan intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87). I vår studie har vi varit noga 

med att informera om vad intervjun innebär samt syfte med studien. Vi har också berättat att 

det var frivilligt att ställa upp som intervjuperson. Vi har också frågat om det gått bra att 

återkomma vid eventuella följdfrågor.  Konfidentialitet betyder att respondenten är anonym i 

det kommande resultatet. En relevant aspekt är att tänka på är hur informationen om 

respondenten ändras, det är viktigt att inte ändra så det blir syftningsfel eller att betydelsen av 

informationen blir fel tolkad (Larsson, 2005, s. 119). Inför varje intervju var vi noga med att 

informera att intervjupersonerna blev anonyma i vårt resultat och analys.  

Konsekvenser syftar på att forskaren ska vara uppmärksam på vilka följder respondenterna 

skulle kunna få av att bli intervjuade. Det kan exempelvis bli en negativ följd i form av att 

tidigare minnen och händelser kommer fram (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 89-90). Detta är 

en viktig aspekt i vår studie då det är ett känsligt ämne som tas upp. Att diskutera och berätta 

om hur det är att vara anhörig till någon med en demenssjukdom kan upplevas som känslig 

och stundtals jobbig. Vi var därför noga med valet av intervjufrågor.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att forskarens roll är viktig för att säkerställa kvalitén i 

de etiska avgörandena som kommer att närmas under studiens genomförande. Det är viktigt 

att ha kännedom om sin etiska integritet i olika situationer och frågor där det kan påverka 

respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 90-91). Att vara säker som forskare kan 

möjligen skapa en tryggare och bekvämare situation för intervjupersonen. Att tänka på vilken 

miljö som intervjun sker kan vara viktig, även detta för att underlätta för intervjupersonen 

(Bryman, 2011, s. 420). I vår studie ville två av intervjupersonerna bli intervjuade i deras egna 

hem medans tre respondenter blev intervjuade på en offentlig plats. En annan viktig del att 

tänka på när forskaren analyserar och tar fram resultatet är att inte förlöjliga intervjupersonen 

eller förvränga det resultatet som kommit fram under intervjun (Kvale, 2009, s. 90-92).  

Slutligen innebär etiska överväganden att forskaren bland annat ska vara medveten om sin 

personliga integritet och förståelse som kan vara avgörande för studiens innehåll. I och med 

att det kan vara känsligt och svårt att prata om vissa ämnen som kommer upp i studien tror 

forskarna att med en ostrukturerad intervju finns risken att det inte blir någon bra diskussion 

eller att viktiga och väsentliga frågor inte tas upp (Bryman,2011, s. 415-416). I vår studie har 

det genomförts fem intervjuer, varav en intervju inte spelades in, vilket de övriga gjorde. 

Detta på grund av att en av intervjupersonerna inte samtyckte till att spela in intervjun. Vi 

valde att trots detta ta med denna intervju i materialet och gjorde istället minnesanteckningar 

som intervjupersonen samtyckte till. Det är viktigt att lyssna och respektera vad varje 

intervjuperson själv känner vill inför intervjun.  

Metoddiskussion 

I vår metoddel framkommer det vilka metoder och urval som använts i studien. I denna 

kvalitativa studie har vi undersökt hur anhörigas roll till en person som drabbats av en 
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demenssjukdom. Eftersom syftet var att undersöka och få fram deltagarnas åsikter och 

uppfattning valdes en kvalitativ metod. Genom att använda sig av en kvalitativ metod skapas 

en närmare relation och där vi träffat deltagarna i en naturlig miljö. Detta till skillnad mot i en 

kvantitativ metod där forskaren har ett visst avstånd och oftast inte träffar deltagarna 

(Bryman, 2011, s. 371). För att vi skulle få tag på intervjupersoner som var relevanta för våra 

forskningsfrågor valde vi att kontakta anhörigcentralen i två kommuner.  

Detta tillvägagångssätt blev bra och vi fick kontakt med intervjupersoner som var passande. 

Det problem vi kände inför att kontakta dessa personer var att det kunde tacka nej till 

intervjun då det kan upplevas som ett känsligt ämne. Men vi fick svar och tillräckligt många 

ställde upp för att vi skulle kunna genomföra intervjuerna utifrån vårt syfte. Intervjuerna som 

genomfördes i denna studie var semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 

intervjupersonerna intervjuas en åt gången. Genom att använda sig av semistrukturerade 

intervjuer får intervjupersonen chans att svara mer fritt jämfört med andra intervjuformer som 

exempelvis fokusgruppsintervju eller enkäter inom kvantitativ forskning (Bryman, 2011, s. 

415). Vi valde denna intervjuform för att få svar på hur respondenterna ansåg att 

anhörigstödet fungerade då respondenterna vårdar/vårdat sin demenssjuke make/maka. En 

nackdel som kan uppstå om forskaren väljer semistrukturerade intervjuer skulle kunna vara att 

intervjupersonerna lätt kommer in på andra ämnen och börjar prata om annat än det som är 

aktuellt för intervjun (Bryman, 2011, s. 415). Detta är något som inte blev till en nackdel i vår 

studie då respondenterna var fokuserade och kom inte på andra ämnen än de som var aktuella. 

Vi övervägde att använda oss utav fokusgruppsintervjuer men ansåg att det kunde vara 

negativt att sitta i grupp när det kan uppstå känsliga situationer och reaktioner under 

intervjutillfället (Bryman, 2011, s. 415).  

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att vi kommit fram 

till olika teman som finns i de data som framkommit. forskarna tar reda på teman som finns i 

det insamlade data som tagits upp och kommit fram (Bryman, 2011, s. 505). Vi ansåg detta 

var en relevant metod att använda och vi har fått fram teman som passar bra in i studien. 

Genom det urval vi gjort har vi använt oss utav ett målinriktat urval. Vi valde att använda oss 

av denna urvalsmetod för att välja ut deltagare som var passande för studiens 

forskningsfrågor. Att välja ett sannolikhetsurval var inte passande för denna studie då 

forskningsfrågor var nå en viss specifik målgrupp (Bryman, 2011, s. 350). Vi har också tänkt 

på olika etiska överväganden i denna studie. Då en av deltagarna inte samtyckte till inspelning 

valde vi att göra minnesanteckningar istället, detta för att respektera deltagaren. Vi ansåg inte 

att detta skapade något problem varken för oss eller för de resultat som framkommit. De fyra 

respondenter som medgav till att bli inspelade under intervjun fungerade bra, det var inte 

någon som upplevde en negativ påverkan såsom att de exempelvis skulle blivit stressade eller 

osäkra. 

För att hitta den mest relevanta litteraturen till denna studie har vi sökt och hittat både böcker 

samt fakta på internet som kopplats till studien. I vår bakgrund tas det upp olika definitioner 

av anhörig samt närstående. Vi har varit noga med att beskriva skillnaden och valt att använda 

oss utav vad Sand beskriver att vara anhörig samt närstående (Sand, 2002, s. 105). Utifrån 

reliabilitet och validitet kan vi dra slutsatsen att begreppen inte är relevanta i vår studie, då 

studien är begränsad och urvalet relativt litet. Utifrån vår studie kan vi inte dra några 

generaliseringar, dock kan vi se ett mönster. Det kan möjligt vara skillnad men vi kan inte dra 

några generaliseringar, därför skulle det kunna vara relevant med ytterligare forskning. 

Slutligen anser vi att de metoder vi använt oss utav i denna studie har varit relevanta och 
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passande för vårt syfte och de forskningsfrågor vi haft. Att få en nära relation och chans till att 

kunna ställa vissa följdfrågor var viktigt för att få fram ett bra resultat att analysera utifrån.  

Resultat och Analys 
I denna studie har vi valt att analysera resultaten med utgångspunkt i rollteori, kristeori samt 

begreppet makt. Resultatet har även diskuterats och jämförts med vad tidigare forskning visar. 

Resultatet kommer att redogöras utifrån olika teman, dessa teman är att vara anhörig, 

anhörigas upplevelse av stödet, skillnad mellan män och kvinnor samt kommunikation och 

bemötande. Respondenternas svar redovisas utifrån hur de anhöriga uppfattar och anser att 

anhörigstödet fungerar. Intervjufrågorna som har använts vid intervjutillfällena finns bifogad 

som en bilaga sist i studien.  

 

Att vara anhörig 
De anhöriga anser att det är en svår situation att vara anhörig till en person med 

demenssjukdom, det kräver mycket tid och energi. Utifrån de sociala signaler och 

förväntningar som samhället har påverkas individernas beteende (Payne, 2008, s. 247). Detta 

tänker vi kan stämma överens med vad respondenterna berättar när det gäller att vårda sin 

demenssjuka make/maka. De flesta respondenterna säger att det är viktigt och en del av 

relationen att vårda sin make/maka så länge som det är möjligt i hemmet. Flera av 

respondenterna berättar att de upplever att det är en sjukdom som främst drabbar de anhöriga 

och närstående. Genom rollteorin som Angelöw och Jonsson (2000) tar upp kan 

rollförväntningar vara aktuellt då det handlar om hur personer regerar i olika situationer 

(Angelöw & Jonsson, 2000, s. 32-33). Utifrån detta kan anhöriga känna olika 

rollförväntningar inför vad som ska hända. De anhöriga kan exempelvis känna krav från 

familjen, vilket skulle kunna bidra till att olika förväntningar skapas hos den anhöriga.  

 

Rune berättar:  
”Det är de anhörigas sjukdom, den som är sjuk lider inte utan det är jag som anhörig 

som får det jobbigt. Aa, det är otroligt jobbigt. För att det är ju egentligen, jag tror att 

den anhöriga eller de anhöriga mår sämre än den som har drabbats alltså, för dom är 

mer omedvetna om vad som har hänt, så att det är jobbigt”. 

 

 Anna säger att det är viktigt att få en diagnos i rätt tid, för den värsta tiden är när man inte vet 

vad som är fel. En annan viktig aspekt som respondenterna tar upp är att få rätt medicinsk 

vård så tidigt som möjligt i sjukdomen.  ”För det första man måste lära sig att acceptera att 

det är som det är det går inte att göra något åt det och sen när man accepterat så får man 

göra det bästa möjliga utav situationen.” Rune, Oscar samt Elsa berättade att det i början av 

sjukdomen var en tuff tid då de fick ta över olika vardagssysslor som exempelvis matlagning. 

Goffman redogör för rollomkastningar, vilket kan innebära att de anhöriga får nya roller i den 

nya situationen som anhörigvårdare (Goffman, 2009, s. 167). En möjlig tanke skulle kunna 

vara att tidigare vardagssysslor nu har förändrats och har tilldelats den andre partnern. Detta 

skulle kunna leda till att maken/makan får ta mer ansvar och lära sig nya vardagssysslor. I och 

med detta kan maken/makan få nya roller och känna oro inför att klara de vardagliga 

sysslorna som uppkommer.  
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Oscar säger: 
 ”Ja det är klart, när det kommer på sin höjdpunkt så är det jobbigt faktiskt. Det börjar ju 

så smått, man märker att, ja att livet blir annorlunda…” ”Då märkte jag ju att det blev 

lite annorlunda med prat och först och främst var det ju att hon laga mat och hon laga 

bra mat, sen blev det lite si och så med det. Ibland hade hon bra dagar och ibland sämre 

dagar, det kunde variera. Hur det skulle lagas missa hon till slut. Så småningom fick jag 

ta över det där också”.  

 

De respondenter som har sin make/maka på ett särskilt boende upplevde situationen innan 

flytten från det egna hemmet som mycket påfrestande och svår. Det var många beslut som 

skulle tas och vissa upplevde känslan av att de lämnat och svikit sin partner.  

De upplevde att den sista tiden hemma blev allt svårare, de ansåg sig ha mindre tid till sig 

själva, deras partner behövde allt mer stöd och hjälp. Ett exempel kan vara att den 

demenssjuke behöver hjälp vid toalettbesök och personlig hygien. Angelöw och Jonsson 

(2000) beskriver bland annat hur en rollförlust kan påverka den som mister en roll som 

tidigare funnits (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 36). Därmed kan den anhöriga känna en 

rollförlust då maken/makan flyttar till ett särskilt boende. Den anhöriga kan då känna en 

känsla av tomhet och ensamhet då paret inte bor och lever tillsammans längre. Även sett 

utifrån kristeorin som Cullberg (2006) förklarar är de olika faserna som personerna går 

igenom i en kris, dessa fyra faser som tidigare nämnt är chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen samt nyorienteringsfasen (Cullberg, 2006, s. 143). Med utgångspunkt från 

de olika faserna kan vi koppla det till de anhöriga när de ska lämna sin make/maka till ett 

särskilt boende. De skeden som då kan vara aktuella anser vi är bearbetningsfasen samt 

nyorienteringsfasen. Detta eftersom de anhöriga troligen bearbetar situationen runt tiden innan 

samt tiden efter flytten har skett. Nyorienteringsfasen kan personen hamna i då personen ska 

anpassa sig till den nya situationen. De andra två skedena chockfasen och reaktionsfasen har 

troligtvis de anhöriga redan befunnit sig i då deras make/maka drabbades av en 

demenssjukdom. Dock anser vi att det är individuellt för hur varje enskild individ reagerar. 

Utifrån dessa faser kan vi koppla det till att en av respondenterna berättar hur han upplever att 

nuförtiden bo ensam. Detta skulle kunna relateras till nyorienteringsfasen som Cullberg tar 

upp som innebär att anpassa sig till nya de förändringar som skett (Cullberg, 2006, s. 154).  Vi 

tror att respondenten skulle kunna vara i denna fas då han anpassar sig bra till den nya 

situationen och accepterar det som hänt. 

 

Och så här menar Rune att det kan bli: 

”Ja visst, nu har jag ju min tid, förut så ja hela tiden så, ja inte hela men ett par år 

tillbaka på sommaren satt hon mycket ute här då på altan och så där och då fick jag ju 

passa på att jobba utikring då, måste ju klippa lite gräs och grejer. Men sånt har jag ju 

mycket mer tid med nu, då kunde jag ju inte gå ut och ta mig en långpromenad eller så 

men det kan jag ju göra nu, så visst jag har det ju jätte bra nu ifrån till hur jag hade det 

då.”  

 

Nils berättar att tiden som makan är hemma upplevs den som jobbig och påfrestande. Den 

anhöriga känner sig asocial och har inte tid till att träffa någon. Även de som vårdar sin 

make/maka hemma anser att det ibland uppstår svåra situationer. Genom rollteorin beskriver 

Payne (2008) att människans roll påverkas av de förändringar som sker i vardagen (Payne, 

2008, s. 246). Detta kan förstås genom att de anhöriga får en vardag som inte fanns tidigare, 

med mer ansvar och nya roller. Ett annat dilemma är att respondenterna känner sig ensamma 

när det gäller att få prata med sin make/maka. De saknar att kunna diskutera och ha en 

vardaglig dialog med sin partner. Några av respondenterna tar upp att de får välja vad det ska 
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prata om med sin partner och att det inte går att säga vad som helst, exempelvis att prata om 

privata eller personliga ämnen med den demenssjuke. Gemensamma intressen och 

diskussioner som de tidigare haft gemensamt finns nu inte längre kvar. Vissa känner också att 

vardagen blir enformig. Angelöw och Jonsson (2000) definierar rollförlust som en saknad av 

en roll som funnits innan. Att förlora en roll kan innebära att en individ upplever en 

maktlöshet (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 36). Utifrån rollteorin kan rollförlust och 

maktlöshet kopplas till de anhöriga. Innan deras make/maka drabbades av en demenssjukdom 

fanns roller som inte längre är desamma idag. Exempel kan då vara att deras tidigare 

gemensamma intressen inte längre finns kvar på grund av sjukdomen. Samtalsämnena med 

den demenssjuke kan vara upprepande och återkommande.  

 

Tidigare forskning visar att det finns få studier som tar upp hur personer med en 

demenssjukdom upplever betydelsen av olika måltidsituationer (Fjellström m.fl. 2010, s. 521). 

En av respondenterna tar upp hur hans maka förhåller sig till olika situationer kring de olika 

måltiderna. Vi anser att det är väldigt individuellt hur en person kan få ett ändrat intresse vad 

gäller matsituationerna, detta kan möjligen påverkas av hur personens demenssjukdom 

utvecklats samt hur tidigare intresse varit kring matsituationerna.  

 

Och däremot berättar Rune: 
”Sen så, äldre människor blir mer och mer och noga och maten är något som är så 

viktigt, så i samband med när hon ska äta så åker ju jag. Så det har flutit på riktigt bra 

så. Det är så bra det kan bli. För som sagt hon är ju inte medveten om det själv, utan det 

är jag som får ta det.” 

 

Att vara anhörig till en person med en demenssjukdom påverkar även vissa av 

respondenternas hälsa negativt. De flesta av respondenterna som vårdar i det egna hemmet 

eller har vårdat känner sig stressade i olika situationer samt att de inte får den vila och 

återhämtning som kan vara viktig i deras vardag. Vid tillfället när de ska berätta för 

närstående och grannar om deras make/makas demenssjukdom anser många av 

respondenterna vara jobbigt och svårt. De känner att det är svårt att veta när de ska berätta och 

att folk i deras omgivning redan märkt en förändring. När personen kommit så pass långt i sin 

sjukdom tror vissa att det inte är lika besvärande att fråga och be om hjälp i olika situationer. 

Cullberg (2006) tar upp hur en person reagerar under bearbetningsfasen. Under denna period 

förstår personen vad som har hänt och börjar ta kontakt med andra i sin omgivning (Cullberg, 

2006, s. 152-153). Beroende på vilken fas personen befinner sig så kan det vara avgörande för 

hur varje individ reagerar och pratar om det som hänt. När krisen precis uppstått kan det vara 

svårt och känsligt att berätta för andra om vad som hänt. Däremot kan vi koppla 

reaktionsfasen till hur de anhöriga ibland känner sig när det gäller stress och oro i vardagen 

med de nya rollerna som skapats.  

 

Så här berättar Anna:  
”Det kommer smygandes så man vänjer sig… Ja precis, men då tror jag att när man 

kommer så långt i diagnos så tycker man inte att det är besvärligt att fråga om hjälp. För 

annars kan ju det vara en sak som man tycker är pinsamt”.  

 

Elsa anser dock att det inte har varit svårt att berätta för närstående och grannar om 

sjukdomen. Samtliga respondenter berättar om hur sjukdomen stegvis ändrar sig och vilka 

konsekvenser det medför. Utifrån att rollerna förändras med tiden får de anhöriga en inter – 

rollkonflikt då de ska vara make/maka och anhörigvårdare samtidigt (Angelöw & Jonsson, 

2000, s. 33). Problematiken som skulle kunna uppstå om en inter – rollkonflikt sker är att de 
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anhöriga får dubbla roller och svårt att hantera situationen. Det kan också bli ett dilemma hur 

de agerar i olika roller som make/maka och anhörigvårdare. Från att ha klarat sig själv till att 

bli demenssjuk och vara i behov av stöd och hjälp dygnet runt ser situationerna olika ut för 

varje enskild individ. I studien som Duscharme m.fl. skriver framkommer det att vissa 

anhöriga känner svårigheter med att be om hjälp (Duscharme m.fl, 2011, s. 1116). Detta kan 

ses till hur Angelöw och Jonsson (2000) beskriver inter- rollkonflikt som innebär att 

anhörigvårdaren ibland känner en osäkerhet inför vissa situationer (Angelöw & Jonsson, 

2000, s. 33). För vissa är måltiderna en viktig och betydelsefull del i vardagen. Vissa har först 

haft hemtjänst för att sedan även få växelvård till att i vissa fall flytta sin partner till ett 

särskilt boende.  

 

Rune förklarar att: 

 ”I början var det ju inte alls något större problem men sen då så, efterhand så 

har vi ju haft hemtjänst och växelvård och nu så var vi ju tvungna och ta in henne 

då på för det var ju, varken jag eller hemtjänsten klara ju av det här längre”.  

 

Några av intervjupersonerna pratar om hur det är att besöka sin partner under tiden som 

personen är på växelvård eller bor på ett särskilt boende. De flesta anhöriga tror i början att 

den personen som är på växelvård eller särskilt boende känner en saknad och tror att personen 

vill följa med hem igen, därför vill de inte besöka dem så ofta. Ju längre tiden går så märker 

de anhöriga att det fungerar bra och att deras partner trivs i den nya miljön. Cullberg (2006) 

beskriver att bearbetningsfasen innebär att lära sig acceptera den situation som nu är förändrar 

till skillnad från tidigare (Cullberg, 2006, 152-153). I resultatet framkom det att en möjlig 

förklaring skulle kunna vara att de anhöriga befinner sig i bearbetningsfasen. Detta eftersom 

deras make/maka har flyttat till ett särskilda boende. Vi tror det är viktigt att de anhöriga 

accepterar den nya situationen och ser framåt till skillnad mot tidigare då deras make/maka 

bodde kvar i hemmet. En tid efter att deras make/makas flyttat till det särskilda boendet, 

känner vissa av respondenterna att de går vidare och kommer in i en ny fas. Detta skulle 

kunna kopplas till enligt Cullbergs sista fas som är nyorienteringsfasen där personen går 

vidare och förstår den situation som varit (Cullberg, 2006, s. 154).  

 

Två respondenter berättar att deras make/maka har hallucinationer vilket påverkar deras 

situation i vardagen. Det blir en stor förändring samtidigt som de känner att de måste göra sitt 

bästa. Anna tar upp att dagarna är så olika. Vissa dagar är lugna och nästan som vanligt 

medan andra dagar kan vara mer oroliga. Tre av respondenterna berättar att vårda sin partner 

hemma kräver mycket tid. Efter att intervjupersonernas partner flyttat till särskilt boende finns 

tiden för att hinna med sig själv. Exempel som togs upp under intervjuerna var att få möjlighet 

till att gå långpromenader, handla mat samt träffa andra personer i sin omgivning. 

Respondenterna som vårdar sin make/maka i det egna hemmet har prioriterat bort bland annat 

resor och olika aktiviteter för att kunna vårda sin partner. Anna har valt att inte ha någon hjälp 

i hemmet utan har endast avlösning en gång i veckan. Detta skiljer sig från de andra 

respondenterna som har stöd eller har haft stöd i form av växelvård och/eller hemtjänst. 

Relationer mellan make/maka kan påverkas beroende på hur förhållandet var innan 

sjukdomen uppstod. En av respondenterna har valt att inte ha daglig hjälp i hemmet till en 

skillnad från de andra respondenterna som på olika sätt har hjälp. Tidigare forskning visar att 

de anhöriga får andra roller och vissa av de vardagliga sysslorna blir svårare att hantera för de 

anhöriga (Fjällström, m.fl. 2010, s. 523). Vi ser att det är olika från person till person hur den 

nya rollen som anhörigvårdare upplevs. Enligt tidigare forskning är det också ett problem att 

inte vara förberedd och att inte ha tillräckligt med kunskap om sjukdomen samt den 
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vardagliga förändringen som blir (Fjällström, m.fl. 2010, s. 524). Även här framkom det en 

skillnad i studien från respondenterna då några hade mer information och kunskap om 

demenssjukdomar och förändringen som sker. 

  

Anna berättar:  
”Jag tror att det beror väldigt mycket på vad man hade för relation innan sjukdomen 

kom, för är det så att man inte har haft en bra relation så tror jag att det blir jättetungt. 

Det tror jag faktiskt, men är det så att man känner att man haft en bra gemenskap och 

varit nära varandra då klarar man sådana här saker också, nöd och lust heter de”. 

Anhörigas upplevelse av stöd 

Respondenterna anser att stödet de får är tillräckligt. Samtliga upplever anhörigstödet som 

något positivt där de får mycket stöd och hjälp. Intervjupersonerna har varit på anhörigträffar 

som anordnats av anhörigcentrum. De berättar att det är betydelsefullt att få träffa personer 

som är i liknande situationer då de ser att de inte är ensamma. De får chans att diskutera med 

varandra och se likheter samt olikheter. Duscharme m.fl. (2011)  tar upp att de anhöriga skulle 

vilja få mer stöd och hjälp från omgivningen (Duscharmen m.fl. 2011, s. 1116). En skillnad 

som vår studie visar är att de anhöriga känner sig nöjda med det stöd och hjälp de får. Vi tror 

att det kan ha betydelse var man bor och hur samhället ser ut, det kan också vara avgörande 

hur familjens sociala kontaktnät ser ut.  

 

Elsa säger: 
 ” Jag ser att jag inte är ensam, det hjälper mig jätte mycket. Det gör jätte mycket. Och 

sen att de frågar alltid hur det är, det är de ingen annan som gör… jag tycker dom tar 

hand om oss, dom frågar och dom ser om det är någon som mår dåligt tror jag”.  

 

Nils berättar att han emellanåt inte var positiv till anhörigträffar då det ibland kändes som att 

de fick med sig andras bekymmer och problem hem. Genom de stöd som de får märker vissa 

av respondenterna att deras make/maka mår bra och trivs av att få miljöombyte och träffa 

andra personer. Flera av respondenterna berättar att det är bra personal både på 

korttidsboendet och på det särskilda boendet samt personalen från hemtjänsten. I och med att 

de anhöriga vet att sin make/maka trivs kan de koppla av och slippa känna stress och oro.  

Enligt det dramaturgiska perspektivet som Angelöw och Jonsson (2000) tar upp beskrivs hur 

en individ bemöter sin omgivning och hur bemötande förändras beroende på miljön (Angelöw 

& Jonsson, 2000, s. 24-25). Detta kan kopplas till hur en av respondenterna känner sig i olika 

situationer med andra som har samma problematik. Det kan visa sig genom att personen visar 

en trevlig och engagerad sida utåt men känner något helt annat när de är själva. 

Respondenterna berättar att de känner en trygghet att sjuksköterskor och personal som är på 

anhörigcentrum har mer än 20 års erfarenhet. Andra professionella personer som har 

betydelse för de anhöriga är bland annat personal från sjukhuset som exempelvis kuratorer 

och läkare. Intervjupersonerna berättar också att de är nöjda och att allt fungerat bra med det 

stöd och hjälp de fått ifrån biståndshandläggaren när det varit aktuellt. Den information som 

flera av de anhöriga fått är bra och de upplever anhörigstödet som något positivt. Flera av 

respondenterna berättar att all information om hjälp och stöd har skötts bra. Elsa tror inte att 

anhörigstödet är lika bra i någon annan kommun. De säger att de blivit väl behandlade och 

bemötta på ett bra sätt. De har blivit erbjudna anhörigträffar med regelbundna tider samt olika 

aktiviteter har anordnats. Elsa berättade också att stödet från anhörigcentralen har varit 

väsentligt för hur de orkar med att vårda sin make/maka. Røkenes och Hanssen (2007) tar upp 

att den professionella använder och behöver ha ett speciellt sätt att tänka, detta för att kunna 

hantera olika situationer. Om den professionella inte har rätt tänkande kan det göra att den 
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hamnar i rollkonflikt. Vad som kan inträffa då är att de professionella behöver inta flera roller 

samtidigt (Røkenes& Hanssen, 2007, s. 253). Utifrån detta skulle det kunna vara så att de 

anhöriga har träffat professionell och kompetent personal som har kunskap samt att de kan 

hantera olika roller på rätt sätt utan att hamna i en rollkonflikt med sig själva.  

Vi ser det som mycket positivt att de anhöriga känner sig nöjda med hur stödet har fungerat. 

Även Skau (2007) förklarar att makt kan tolkas på flera sätt beroende på i vilken situation den 

som utför makten är i kan påverka individen på olika sätt. Makt är något som finns mellan 

individer och professionella i de flesta situationer och det är viktigt att som professionell 

använda sig av makten de har på rätt sätt (Skau, 2007, s. 35-36). Utifrån detta kan 

respondenternas åsikter och uppfattningar om samspelet mellan dem och den professionella 

uppfattas som en positiv upplevelse.  

 

Elsa berättar:  

 ”Det är jätte bra. Jätte bra, då hade jag inte stått här idag tror jag om jag inte fått det. Ja, 

dom har tagit hand om mig, jätte mycket tycker jag”.  

 

Anna berättar att familjen är ett sorts stöd, det ser olika ut i varje familj. Beroende på 

kontakten inom familjen blir tryggheten och stödet varierande. Personen berättar vidare att 

släkt och nära vänner spelar en betydande roll i vardagen och vad gäller stöd till den anhöriga.  

Intervjupersonerna anser att hjälpen och stödet de får är effektivt och det flyter på utan 

problem. De anhöriga kunde ringa och få hjälp samt stöd snabbt med det som var aktuellt. 

Fortsättningsvis beskriver några av respondenterna att det får känna sig delaktiga och 

involverade i det som händer kring deras make/maka. Det som respondenterna tar upp när det 

gäller insatser och aktiviteter är olika kurser och informationsträffar som sker med jämna 

mellanrum. Utifrån rollteorin tar Angelöw och Jonsson (2000) upp begreppet 

rollförväntningar som innebär att förväntningar hela tiden finns och dessa byggs på dagligen. 

Rollförväntningar kan förändras hela tiden och alla personer reagerar på olika sätt. Generella 

och specifika är två olika begrepp som finns inom rollförväntningar. Generella innebär att 

personen skapar egna roller och när det gäller specifika är det lagar och riktlinjer som styr 

(Angelöw & Jonsson, 2000, s. 32-33). Genom detta kan generella rollförväntningar ses hos 

den anhöriga, dessa byggs hela tiden på och familjen samt vänner kan skapa nya 

förväntningar på den anhöriga som vårdar sin demenssjuke make/maka. Vissa insatser som 

respondenterna tar upp kan kopplas till den specifika rollförväntningen där det är lagar och 

riktlinjer som styr de olika beslut som tas utifrån professionellas bedömning. En norsk studie 

visade hur anhörigas stöd samt hjälp från familjen och närstående var av betydelse för den 

som drabbats av en demenssjukdom. Ett problem som uppstod var då den demenssjuke inte 

hade någon anhörig eller närstående (Egset & Myklebust, 2011, s. 583-584). Detta kan 

kopplas till respondenternas uppfattning och betydelse av att ha en anhörig eller närstående i 

sin närhet för den som är demenssjuk.  

 

Nils berättade att det var bra att få reda på vad det handlade om och vad de hade att vänta sig 

under sjukdomsförloppet. Vissa berättade att de kände en viss oro inför vad som händer hos 

en person med en demenssjukdom och att det är olika hur varje demenssjuk person drabbas. 

Rune berättade att anhörigcentrum erbjudit ett antal tillfällen där de bjöd in hela familjen där 

de fick tips hur man ska behandla varandra och vad som är att vänta samt vad de bör undvika. 

Anna tog upp att kyrkan också ger ett stöd till olika personer, där det bland annat en gång i 

veckan serveras mat. Alla som vill får komma och det skapas en gemenskap för de personer 

som är där vilket gör att de slipper känna sig isolerade. Ett annat stöd som fanns till de 

anhöriga var Röda korset samt Alzheimersföreningen. Oscar ansåg ibland att de nästan fick 
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säga nej till hjälp istället för att be om något. Payne (2008) beskriver strukturfunktionalistisk 

rollteori som innebär att personer som får nya roller lättare kan hantera förändringar som kan 

ske (Payne, 2008, s. 247). Vissa av respondenter kan lättare acceptera rollen som 

anhörigvårdare till sin demenssjuke make/maka. Utifrån resultatet kan en förändring vara att 

om den demenssjuke blir försämrad eller flyttar till ett särskilt boende. Respondenterna 

uppfattar situationerna olika och vissa har lättare att acceptera förändringar, detta kan kopplas 

ihop med den strukturfunktionalistisk rollteori.  

 

Slutligen anser alla respondenter att de fått ett bra och professionellt stöd som anhörig.  

Rune säger att:  

”Ja det tycker jag absolut, jag kan inte begära mer än vad jag fått…”Jag kunde nog ha fått 

mer hjälp än vad jag tog”.  

 

Skillnader mellan män och kvinnor  
Resultat visar att det finns vissa skillnader mellan kvinnor och män som vårdar eller har 

vårdat sin make/maka. Den tidigare forskning som vi har fått fram visar fler skillnader mellan 

män och kvinnor än vad vi kom fram till i vårt resultat. Nils berättade att det anordnats en 

anhörig grupp för manliga anhöriga som vårdar en demenssjuk person. Nils berättar även att 

det är viktigt att umgås med sina vänner och bekanta. Han berättar vidare att han kände sig 

isolerad och låst under den tid som hans maka bodde kvar hemma. Nils kände att all energi 

och ork gick till att vårda och ta hand om sin demenssjuke maka. Detta var inget som någon 

av de kvinnliga respondenterna tog upp under intervjuerna. Anna berättar däremot att hon 

tagit avstånd och prioriterat bort delar av sitt sociala liv. Hon berättar att hon oftast är hemma 

tillsammans med sin make och går inte ut på samma sätt som tidigare.  

 

Anna berättar: 
”Det blev för mkt folk runt om kring och så orkade han inte riktigt en hel kväll, så vi gick 

ofta i pausen. Då tänkte jag att det kan jag avstå ifrån, det blir mera jobbigt eftersom 

man sitter på helspänn och så där. Kvällarna, även när vi har gäster som kommer, 

kommer de gärna på lunch istället för på kvällen. För det blir lättare, kvällarna bli 

jobbiga. Så att det är det jag har gjort avkall på då.” 
 

Studien som Innes m.fl. (2011) redogör för är att män har kvar sitt sociala liv med 

vänner samt att de behåller sina intressen (Innes m.fl. 2011, s. 179). I vår studie ses en 

liten skillnad mellan män och kvinnor gällande intressen samt deras sociala liv. En av 

männen hade svårt att få egen tid då maken/makan har ett stort omvårdnadsbehov, vilket 

ledde till att den egna tiden försvann allt mer. Detta kan anses som en skillnad utifrån de 

män och kvinnor vi intervjuat.  

 

Kvinnorna har en mer skyddande roll än vad männen anses ha och enligt en studie som 

gjorts av Duscharme m.fl.(2011). Kvinnorna anses också ha högre förväntningar och 

vill att familjen ska hade så bra som möjligt (Duscharme m.fl. 2011, s. 1116). Detta kan 

visa sig stämma in på det resultat vi har då det är en skillnad mellan männen och 

kvinnorna. En skillnad vi märkt av i det som kommit fram av vårt resultat är att det är 

kvinnorna som har kvar sin demenssjuke make i hemmet medan männen har sina makar 

på ett särskilt boende. En annan skillnad som togs upp bland respondenterna i denna 

studie var att det blev olika svar gällande deras psykiska hälsa samt accepterandet av 

deras make/makas demenssjukdom.  
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En likhet kan ses utifrån studien av Duscharme m.fl. (2011) där det också framkommit 

att kvinnorna var mer utsatta när det gäller det psykiska måendet än de män som deltog 

(Duscharme m.fl. 2011, s. 1116).  

En skillnad som vi ser är att vissa av männen i vår studie har anpassat den vardagliga 

situationen på ett bättre sätt än vad kvinnorna har. Egset och Myklebust (2011) visar i sin 

studie att män har haft lättare att anpassa sig till både att vårda sin maka samt att ta hand om 

hushållsarbetet. Studien visar också att kvinnor anser att män inte skulle kunna ta hand om sin 

demenssjuka maka på samma sätt som kvinnorna (Egset & Myklebust, 2011, s. 580). Detta 

visar då att vårt resultat stämmer överens med Egset och Myklebusts (2011) forskning. En 

orsak till att männen kan anpassa sig på ett annat sätt skulle kunna vara att de har lättare att 

acceptera situationen som det är i dagsläget. Ytterligare en skillnad som framkommit i denna 

studie är att männen fått ta över matlagningen och liknande sysslor då deras makar inte längre 

klarar av det på samma sätt som tidigare på grund av deras demenssjukdom. Detta kan ses 

utifrån rollteorin och om rollförväntningar som med tiden skapar nya förväntningar på den 

anhörige om att ta hand om sin make/maka (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 32-33). Vi ser att 

detta kan stämma överens med vad männen i studien berättar. En skillnad vi ser är att 

kvinnorna inte tar upp detta som en förändring i deras vardag.   

Oscar berättar: 

”Då märkte jag ju att det blev lite annorlunda med prat och först och främst var 

det ju att hon laga mat och hon laga bra mat, sen blev det lite si och så med det. 

Ibland hade hon bra dagar och ibland sämre dagar, det kunde variera. Hur det 

skulle lagas missa hon till slut. Så småningom fick jag ta över det där också.” 

 

Utifrån maktbegreppet som Sand (2002, s. 48-49) redogör för hur makt kan uppstå när det 

gäller att ge omsorg till den demenssjuke anser vi att det kan uppstå en skillnad mellan 

kvinnor och män när det gäller att använda makt i vårdnaden av den demenssjuke. Detta för 

att männen kan visa sig mer psykiskt starka och kan ha lättare för att fatta olika beslut åt den 

demenssjuke. Vi tror även att relationen i förhållandet innan sjukdomen uppstod kan ha 

betydelse för hur maken/makan använder sig av någon form av makt. Kvinnorna berättar att 

det får sortera ut och välja vad det ska prata om för att det inte är som förut. Detta tas inte upp 

på samma sätt hos männen. Detta kan kopplas till skillnad mellan män och kvinnor. 

 

Kommunikation och bemötande 
Respondenterna tycker att kommunikationen samt bemötandet har varit bra från bland annat 

kommun och landsting. Anhörigcentralen har varit en trygghet för de anhöriga och de har känt 

att det fått de stöd och bemötande som det varit i behov av. De känner att de kan höra av sig 

om det är något det undrar eller funderar över. Rune berättade att läkaren på sjukhuset ville 

erbjuda hjälp och ordnade så de fick olika insatser beviljade. Kommunikationen mellan 

sjukhuset och kommunen fungerade bra i deras fall och de fick hjälp inom kort tid. Skau 

(2007) tar upp begreppet makt och förklarar hur det kan påverka olika personer. Det är vanligt 

att brukaren har mindre makt och kan då känna maktlöshet gentemot den professionella. 

Brukaren uppfattar ibland att de professionella hanterar makt olika, detta kan leda till 

osäkerhet hos brukarna. I vissa fall måste brukaren acceptera den hjälp som beslutas, eftersom 

de har ett behov av stöd och hjälp (Skau, 2007, s. 37-38). Det är betydelsefullt att få en bra 

situation med brukaren och att exempelvis läkaren är självmedveten om sin position (Skau, 

2007, s. 78). Med utgångspunkt i vår studie har respondenterna inte påträffat någon 

professionell person som använt sin makt på fel sätt. De anser att kommunikationen mellan 

olika parter har fungerat bra och att de har blivit tagna på allvar. Respondenterna borde därför 



24 

 

inte ha upplevt någon osäkerhet, dock skulle de kunna känna av att de professionella har en 

maktposition då deras make/maka behöver flytta till ett särskilt boende eller har behov av stöd 

samt hjälp i hemmet. Å andra sidan skulle det även kunna vara så att exempelvis läkaren gett 

ett bra bemötande och intryck så att de anhöriga och den demenssjuke har känt tillit och 

trygghet och inte upplevt den makt position som läkaren har.  

 

Rune berättar: 
 ”Ja det var biståndshandläggaren som fixa allt… Jag har kunnat ringt till henne och 

hemtjänsten när som helst. Dom har ställt upp direkt, så det har jag väldigt bra stöd”.” 

Ja, oja, det har varit väldigt bra folk hela tiden och jag har inte haft någon att klaga på 

utan det.  Det har varit hemtjänst, biståndshandläggare mest. Nej men det har varit jätte 

bra”.  
 

Respondenten tycker även att kommunikationen med kuratorn har fungerat väldigt bra. Det 

var den första kontakten som paret fick och det var även den kontakten som har fungerat bäst 

under tiden. Elsa berättade att kommunikationen och bemötandet med läkare angående 

mediciner för den demenssjuke var bra. Läkaren var noggrann och förklarade så att den 

anhöriga kände sig delaktig och medveten om de olika medicinerna som deras make/maka 

använder. Oscar som har sin maka på ett särskilt boende tycker att personalen gör ett bra jobb, 

även när det kommer till situationer som kan vara påfrestande. Respondenterna som har sin 

partner på ett särskilt boende känner sig välkomna och väl bemötta när de kommer och hälsar 

på. De är även nöjda med hur kommunikationen fungerar. Respondenterna i den här studien är 

alla nöjda med de professionella människorna de möter i vardagen angående deras 

demenssjuka make/maka. 

 

Nils berättar: 
”Informationen, har varit bra, det har skötts bra, och andra anhöriga som träffats 10-12 

st. jag har fått bra information om alla avlösningar och sånt som finns, det var kuratorn 

på sjukhuset som tog kontakt med dem här och allting löstes fort.”  

 

Om det däremot skulle vara anhöriga som inte är nöjda med kommunikationen och samspelet 

med exempelvis personalen på det särskilda boendet kan det uppstå en intra- rollkonflikt. 

Detta innebär enligt Angelöw och Jonsson (2000) att människor i de anhörigas omgivning har 

olika åsikter om hur de ska sköta och ta hand om sin demenssjuke make/maka (Angelöw & 

Jonsson, 2000, s. 33). Vi anser att det lätt kan uppstå konflikter och problem när det gäller 

anhörigvården till den demenssjuke. Elsa anser att det kan vara bra att ha med sig någon i 

familjen på exempelvis läkarbesök då det kan komma på att ställa andra frågor. Även vissa 

besked kan vara känsliga och jobbiga att ta emot, då kan det vara skönt med något extra stöd.  

Bra kommunikation med grannarna anses som viktigt när det gäller bemötande och trygghet. 

Att bara kunna ringa till någon i närheten närsomhelst, känner en av intervjupersonerna som 

betydelsefullt. Några av intervjupersonerna tar upp att det ibland kan uppstå situationer när 

folk runt omkring inte vet vad de ska säga eller hur de ska hantera vissa situationer med en 

demenssjuk person. Tidigare forskning visar att de anhöriga vill att familjen som finns runt 

omkring ska få mer kunskap om hur den demenssjuke personen kan bete sig på olika platser i 

olika situationer (Duscharme m.fl. 2011, s. 1116). Med utgångspunkt i vår studie har 

respondenterna berättat att vissa situationer kan bli annorlunda, vilket skulle kunna kopplas 

till studien som Duscharme m.fl. (2011) tar upp. Att vara anhörig och ha en familj runt 

omkring som inte har tillräcklig förståelse för vad det innebär att vara demenssjuk skulle 

kunna innebära att de anhöriga och familjen känner oro. Det skulle kunna leda till att det blir 

tillfällen som blir annorlunda och att det visas med olika reaktioner.  
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Det framkom under vissa intervjuer att en del iakttar mycket och ser allt som blir fel. Med 

tiden lär sig de anhöriga att acceptera och förstår att det blir som det blir. En negativ aspekt 

som en av respondenterna nämnde var att de blev besvikna på en läkare. Utan förvarning och 

information flyttade deras läkare som det tidigare hade fungerat väl med. Det uppstod en 

besvikelse då allt hade fungerat bra och läkaren de haft hade en god kännedom om deras 

situation. Detta skulle kunna kopplas till Payne (2008) som ger en beskrivning av rollteorin, 

där samspelet är en viktig roll mellan de olika aktörerna (Payne, 2008, s. 246). Utifrån vad en 

av respondenterna berättar så fungerar inte alltid samspelet på ett bra sätt. Eftersom samspelet 

är en viktig del med en läkare skulle detta kunna bidra till att de anhöriga känner sig 

otillräckliga och att de kanske får en känsla av besvikelse på den läkaren. Å andra sidan skulle 

det även kunna leda till att de anhöriga får en känsla av maktlöshet. Angelöw och Jonsson 

(2000) tar upp att känna sig maktlös som innebär att en individ kan få känslan av att mista 

kontrollen (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 36). Den professionella har en makt gentemot 

personen som den möter och det är viktigt att se till personen som de möter. Dock kan vissa 

professionella missa detta (Skau, 2007, s. 37-38). I resultatet visar det sig att en av 

respondenterna upplevt besvikelse i kontakt med en läkare under en viss tid. Detta skulle 

kunna kopplas till att läkaren använde sig av sin makt och inte var helt professionell i den 

aktuella situationen. Detta skulle kunna leda till att de anhöriga får svårare att lita på läkare 

och att de blir besvikna. Osäkerhet och besvikelse kan leda till att de anhöriga inte känner 

trygghet och tillit till andra situationer med professionella. Avslutningsvis tycker de flesta av 

respondenterna att kommunikationen och bemötande har fungerat bra.  

 

Elsa säger: 
”På sjukhuset, var det minnesavdelningen, dom är som änglar! Helt fantastiska är dem! 

Det måste jag verkligen säga! Ingen har bråttom man sitter där och pratar i lugn och ro! 

Precis som man hade känt dem, det måste vara speciella människor som har ett sådant 

jobb”.  

 

 

 

Slutsatser 
Ytterligare forskning som skulle behövas inom det aktuella området är hur de anhörigas 

psykiska hälsa påverkar vardagen. För att få en djupare förståelse om anhörigas situation samt 

deras avgörande roll som anhörigvårdare skulle ytterligare forskning vara relevant. Hade mer 

tid funnits hade det varit intressant att göra ytterligare intervjuer för att se om resultatet 

fortfarande hade blivit liknande med det nuvarande resultatet.  

 

Nedan presenteras de slutsatser som har framkommit från studien. 

 Samtliga respondenter är nöjda med information och stöd i de allra flesta situationer. 

 Anhöriga kände sig för det mesta trygga med stödet de fick eller stödet de får. 

 Det fanns vissa skillnader mellan män och kvinnor som är anhöriga till en person med 

demenssjukdom.  

 Kommunikation och bemötande av professionella personer ansåg de flesta anhöriga 

vara en viktig del. 
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Slutdiskussion 

I studien har det framkommit att anhörigas roll har en avgörande betydelse för deras 

demenssjuke make/maka. Ett annan väsentligt resultat som framkommit ur studien är att de 

professionella har en betydande roll för den demenssjuke samt deras anhöriga. Vårt resultat 

visade att såväl anhöriga som den demenssjuke kände en trygghet och tillit till läkare, 

vårdpersonal och andra viktiga professionella personer. Att de anhöriga får känna delaktighet 

under sjukdomens förlopp kan ha en betydelse för parets vardag. Vi anser att detta kan vara 

avgörande för hur olika vardagssituationer förstås. Studien forskningsfrågor resulterade i att 

de anhöriga upplever ett bra stöd från såväl kommun från andra delaktiga parter. I studien 

framkom det att anhöriga som såväl vårdar sin make/maka i hemmet alternativt har flyttat till 

särskilt boende upplevde ett bra stöd. Resultatet visade alltså att det inte var någon skillnad på 

anhörigas uppfattning oavsett var deras make/maka bodde. Att vara anhörig till en 

demenssjuk person påverkar de anhöriga olika beroende på vilken situation som uppstår. De 

vardagliga situationerna fungerade bra medan speciella situationer som exempelvis vara i 

sociala miljöer kunde upplevas påfrestande för den anhöriga. Exempelvis på offentliga platser 

kan det uppstå olika känsliga situationer. Studiens syfte var att undersöka anhörigas 

uppfattning om hur anhörigstödet fungerar. Studiens syfte var också att få en bredare kunskap 

och förståelse om hur den demenssjuke personen kan påverka anhörigas roll. Detta gäller 

demenssjuka personer som bor i det egna hemmet eller har flyttat till ett särskilt boende.  

Vi anser att studiens syfte har uppnåtts, en skillnad vi däremot märkt av det som kommit 

fram i vårt resultat var att kvinnorna vårdar sin demenssjuke make hemma medan 

männen har sina demenssjuka makar på ett särskilt boende. Vi tänker att detta är en 

skillnad, då kvinnorna i vår studie vårdar sin make under en längre tid i hemmet.   

Kvinnorna har en mer skyddande roll än vad männen anses ha, enligt en studie som 

gjorts av Duscharme m.fl (2011). Detta anses vi kan stämma in i vårt resultat där vi ser 

en skillnad mellan männen och kvinnorna.  

Som tidigare nämnts är inte reliabilitet och validitet mätbart i vår studie eftersom det är en 

kvalitativ studie med litet urval och det blir därmed begränsat. De teorier och begrepp som vi 

har använd oss av i studien anser vi har varit relevanta. De har varit en bra utgångspunkt till 

arbetet och utifrån rollteorin, kristeorin samt begreppet makt har vi analyserat materialet. 

Dock ser vi en skillnad på den tidigare forskningen och vårt resultat.  Den tidigare 

forskningen visar ibland ett annat resultat än vad vårt gjort. Detta tror vi skulle kunna bero på 

hur undersökningen gjordes, alltså om det var en kvalitativ eller en kvantitativ forskning. 

Exempel på en skillnad som den tidigare forskningen visar var att i studien gjort av 

Duscharme m.fl. Deras respondenter ansåg att de inte fick tillräckligt med stöd från olika 

personer eller parter, utan de skulle vilja ha mer stöd (Duscharme m.fl. 2011, s. 1116).  I vår 

studie var respondenterna nöjda med det stöd som de fick från kommunen och andra parter. 

De kände att de verkligen blev stöttade i olika situationer. En orsak till denna skillnad skulle 

kunna vara att samhället har olika resurser och det kanske kan se olika ut i alla kommuner i 

Sverige med. Det skulle vara intressant att forska vidare i Sverige och se hur anhörigstödet 

fungerar i flera kommuner. Vi tror även att anhörigstödet kan vara annorlunda beroende på 

vilken kommun i Sverige som individen bor i. Det är en viktig forskning anser vi eftersom det 

blir allt fler anhöriga som vårdar sin demenssjuke make/maka i det egna hemmet. De anhöriga 

som vårdar eller har vårdat sin partner behöver få stöd och trygghet i vardagen.  Även dessa 

informationsträffar som våra respondenter tar upp ser vi som viktigt då de anhöriga behöver 

få prata av sig samt att få reda på mer om deras make/makas demenssjukdom.  
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Fjellström m.fl. tar upp betydelsen av hur olika matsituationer ser ut (Fjällström m.fl 2010, s. 

521).  En av respondenterna förklarar att matsituationerna har blivit viktigare med åldern. Vi 

anser att demenssjukdomen har en betydelse för hur personen intresse till mat utformas. Har 

intresset för exempelvis matlagning funnits tidigare tror vi att detta möjligen kan finnas kvar 

för den demenssjuke personen även på äldre dagar. Däremot kan en demenssjukdom påverka 

personens förmåga att hantera olika situationer, som exempelvis att laga mat.  

 

Ytterligare en intressant skillnad som vi kom fram till i resultatet mellan männen och 

kvinnorna var att vissa av männen anpassade sig annorlunda och bättre än vad en del av 

kvinnorna gjorde. Detta visade även Egset och Myklebusts studie att män hade 

vanligtvis lättare att acceptera och anpassa sig i de olika vardagssituationerna som 

uppstod (Egset & Myklebust, 2011, s. 580). Vi tror att en orsak till detta skulle kunna 

vara att män går med på den situation som är och som den tidigare forskningen visade 

att de accepterar situationen på ett annat sätt än vad kvinnorna gör. Det hade varit 

intressant med mer forskning om detta ämne och se om andra forskare kommer fram till 

liknande resultat. En annan intressant skillnad som vi märkt mellan männen och 

kvinnorna i vår studie var att männen fick ta över allt mer i hemmet, så som exempelvis 

matlagning. Detta var något som förändrats då deras makar tidigare haft ansvar för det. 

Kvinnorna däremot berättade inte att det var någon förändring när det gällde exempelvis 

matlagning.  

Vi har funderat på hur de närstående skulle uppfatta situationen om anhörigstöd. Skulle 

exempelvis barn till en demenssjuk person uppfatta stödet på samma sätt som en 

make/maka eller skulle visas vara en skillnad? Vi anser att eftersom barn har en annan 

relation och roll till den demenssjuke än vad en make/maka har kan stöd och hjälp 

tolkas och uppfattas olika. Slutligen anser vi att vårt syfte är uppnått med det resultat vi 

har fått fram från studien. Det var intressant att den tidigare forskningen inte alltid 

stämde överens med vårt resultat, detta tycker vi bevisar att mer forskning kring detta 

ämne behövs.  
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Bilaga  

Intervjuguide   

∙ Hur är det att vara anhörig till någon som drabbats av en demenssjukdom? 

∙ Hur är din upplevelse av anhörigstödet i kommunen?  

- Får man det stöd som behövs? (Har du det stöd som behövs) 

- På vilket sätt har det hjälpt dig? 

∙ Har du någon tid för dina egna intressen? / Har det blivit någon förändring med den tid du 

har för dina egna intressen?  

- Vad skulle du vilja göra om du hade möjlighet till mer egentid?  

∙ Har du tid till att bara vara för dig själv? 

∙ Är det något som du inte fick hjälp med som du behövde hjälp med/är det något som du inte 

får hjälp med som du behöver? 

- Ja på frågan över, kan du ge ett exempel på vad som skulle kunna vara något mer? 

 

 
 


