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Sammanfattning 

 

Alzheimers sjukdom drabbar Sveriges befolkning i allt större utsträckning. Ungefär 90 000 

personer i Sverige har diagnosen. Många av dessa personer vårdas av någon i sin omgivning. 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för partners som vårdar sin respektive som har 

Alzheimers sjukdom och vilka upplevelser som förekommer samt att undersöka hur stödet 

från samhället ser ut. Det är en kvalitativ fallstudie där intervjuer har gjorts med fyra personer. 

Tidigare forskning har tagits fram som berör upplevelser, olika copingstrategier och behov av 

stöd. De teorier som valdes för studiens ändamål är copingstrategier, rollteori, social 

integration, informell omsorg och informell hjälp. Resultatet visar att deltagarna hade olika 

upplevelser av att vårda varav stress, oro och börda var vanligt. Deltagarna hade olika 

copingförmågor för att bemästra de olika situationerna och det förekom överlag goda 

copingstrategier. Behovet av stöd såg olika ut, men deltagarna belyste att det fanns ett behov 

av stöd samt att stödet behöver utvecklas. Följande slutsatser kan dras av studien. Alla 

individer har olika upplevelser. Det är viktigt att få kunskap om olika copingstrategier, vilket 

medför att socialt arbete kan hjälpa dem att hantera olika situationer. Samtliga deltagare 

upplevde att det saknades samarbete och information.    
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Abstract 

 

Alzheimer’s disease has increasing effects on the Swedish population. Now, about 90 000 

swedes have been diagnosed with the disease. Many of these persons are cared for by 

someone close to them. The aim of this study is to increase understanding for the situation and 

experiences of the persons caring for their affected partner and to examine which support they 

are given by the public sector. It is a qualitative case study where four persons have been 

interviewed. Previous research concerning experiences, coping strategies and the need for aid 

is used for reference. The theories chosen for the aim of the study is coping strategies, role 

theory, social interaction, informal care and informal aid. The results show that the 

participants have had different experiences of caring for their partners of which stress, anxiety 

and seeing it as a burden was common. The participants had different coping abilities to 

master their different situations and over all had good coping strategies. Their need for aid 

was different but all participants stressed that there is need for support and that this need to be 

developed. The following conclusions can be drawn from the study. The experiences are 

different depending on the individual case. It is important for those active within the line of 

social care to have knowledge about coping strategies in order to give support to those 

providing care for their kin. All participants experienced a lack of cooperation and 

information.  
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INLEDNING 
 

Enligt Alzheimerföreningen (2012) är demens bland en av de vanligaste dödsorsakerna. I 

Sverige finns det över 180 000 personer som är drabbade av demens, varav hälften har 

Alzheimers sjukdom, enligt Alzheimerfonden (2012). Fler och fler drabbas av demens och det 

går lägre ner i åldrarna, men vanligt förekommande är att drabbas efter att ha fyllt 65 år. 

Enligt Alzheimerföreningen (2012) drabbas ytterligare 20-25 000 personer av någon form av 

demens varje år. Johansson (2007) förklarar att en demenssjukdom leder till en för tidig död 

och individens kognitiva och fysiska förmåga försämras succesivt under ett förlopp som 

varierar alltifrån några år upp till 20 år. Enligt Socialstyrelsens (2010) Nationella riktlinjer för 

vård och omsorg vid demenssjukdom är kostnaderna för samhället gällande vård och omsorg 

till personer som drabbas av någon demenssjukdom flera miljarder kronor.  

     Enligt Johansson (2007) brukar demenssjukdomarna kallas för de anhörigas sjukdom, detta 

för att de ofta är närvarande i vården av den sjuke och utgör en viktig roll i den sjukes 

livskvalitet. Enligt Alzheimerföreningen (2012) är det drygt en halv miljon svenskar som är 

anhöriga till en person med en demenssjukdom.  

Andrén och Elmståhl (2008) understryker i deras studie att det behövs vidare forskning 

gällande anhöriga och deras hälsotillstånd. Författarna anser att det behövs mer insatser 

gällande förebyggande arbete som kan leda till en minskning av den belastning och stress som 

kan uppstå för den anhörige som vårdar. Författarna belyser att det är viktigt att tidigt sätta in 

insatser för att förebygga ohälsa. 

Då det är många anhöriga som vårdar sin partner i Alzheimers sjukdom finns det många 

upplevelser att belysa. Tidigare studier har bland annat visat att det är vanligt förekommande 

med upplevelser så som olika rollförluster, försämrad hälsa och social isolering (Mannion, 

2008). Vidare så förekommer det olika sätt att hantera vårdsituationen som den anhöriga och 

den sjuke partner befinner sig i. Vårdsituationen hanteras genom individens sätt att anpassa 

sig, vilket personen gör genom att ta till olika anpassningsstrategier även kallat 

copingstrategier. På så sätt går det att bemästra svårigheterna vilket gör att det blir lättare att 

hantera hela situationen. Enligt Andrén och Elmståhl (2008) kan en individ ha många olika 

copingstrategier och dessa kan användas olika beroende på situation. Copingstrategier 

återkommer längre fram i studien där de förklaras mer ingående. 

Enligt Demensförbundet (2012) är många anhöriga i behov av stöd när de vårdar sin 

partner, detta för att veta hur de ska kunna hantera situationen och få mer kunskap om 

sjukdomen. Det förekommer olika sorters stöd beroende på vilken kommun man bor i. Det 

ska enligt lag finnas stöd att erbjuda till anhöriga då de utgör en viktig roll i vården. Det kan 

lätt uppstå social isolering i vårdsituationen. Det är därför viktigt att de anhöriga får hjälp så 

situationen inte blir sämre.  

Bakgrund 

Som biståndshandläggare möter man många olika människor och däribland anhöriga som 

vårdar sin partner där hemma. De utgör en viktig roll i arbetet och en ökad förståelse behövs 

för att tydliggöra deras behov av stöd. Det kan röra sig om stöd i en anhöriggrupp, 

kuratorstöd, avlösning etc. De anhöriga måste gå genom biståndshandläggaren för att få hjälp 

och för att kunna ge den bästa hjälpen krävs kunskap, en kunskap som kan underlätta för de 

anhöriga och deras livssituation. 

Många partners vårdar sina närstående vilket gör att detta är ett intressant ämne att få en 

inblick i. De som vårdar sin partner gör ett tufft arbete och det måste vara en svår omställning 

att hantera och bearbeta.  
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Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka upplevelser anhöriga som vårdar sin 

Alzheimersjuke partner har och hur den anhörige hanterar situationen. Vidare syftar studien 

till att undersöka hur den anhörige ser på stödet från samhället och från sitt sociala nätverk.   

Frågeställningar  

Följande frågeställningar har styrt studien.  

 

1) Vilka upplevelser förekommer hos den anhörige som vårdar sin Alzheimersjuke 

partner?  

2) Hur hanterar den anhörige situationen av att vårda sin partner som har Alzheimers 

sjukdom?  

3) Hur ser den anhörige på stödet från samhället och från sitt sociala nätverk? 
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OM ALZHEIMERS SJUKDOM 
 

I följande kapitel förklaras Alzheimers sjukdom, den sjukdom som personer med demens 

vanligen drabbas av. Deltagarnas partner i min studie har Alzheimers sjukdom, vilket gör att 

det kan vara intressant att få en inblick i sjukdomen och hur den utvecklar sig.  

 

Alzheimers sjukdom är enligt Alzheimerföreningen (2012) en av de vanligaste 

demensformerna som drabbar människor runt om i världen. Vid Alzheimers sjukdom angrips 

hjärnan och då främst minnet, förmågan att förstå och uttrycka sig samt tid och 

rumsorientering skadas liksom förmågan att klara av praktiska sysslor. Alzheimerföreningen 

förklarar att vid Alzheimers sjukdom förändras hjärnvävnaden, då det bildas ärrbildningar och 

en störning uppkommer på nervcellens inre organisation och kontaktapparaten mellan 

nervcellerna slutar att fungera. Detta leder i sin tur till att hjärnan skrumpnar ihop och att den 

sjuke förlorar nervceller.  

Vid Alzheimers sjukdom framträder symtomen oftast smygande och kan utvecklas 

långsamt under flera år. Sjukdomen varar i snitt under 11 år men förloppet kan variera mellan 

5-20 år beroende på hur sjukdomen utvecklas och hur snabbt sjukdomsförloppet blir. Enligt 

Alzheimerföreningen finns det ingen större skillnad mellan män och kvinnor, men då kvinnor 

ofta lever längre än män förekommer det fler äldre kvinnor med Alzheimers sjukdom.  

Sjukdomens tre stadier 

Alzheimers sjukdom utvecklar sig i tre olika stadier. Det börjar med att minnet blir försämrat 

och att personen blir trött och har svårt att följa med i samtal. Individen har även svårt att 

förstå vad som sägs samt svårigheter att uttrycka sig i tal och skrift. Andra symtom som 

vanligt förekommer enligt Alzheimerföreningen är sömnsvårigheter, ångest och nedstämdhet. 

Vid det andra stadiet i sjukdomsförloppet får den drabbade problem med att ta hand om sig 

själv. Detta på grund av glömska men också för att personen inte känner igen sig och har svårt 

att orientera sig. Det sista stadiet i sjukdomen innebär att den sjuke blir passiv och är i ett stort 

behov av hjälp för att klara vardagen. 

De anhörigas sjukdom 

Som tidigare nämnt kallas Alzheimers sjukdom enligt Alzheimerföreningen (2012) ”de 

anhörigas sjukdom” eftersom att sjukdomen även påverkar de anhörigas livssituation samt att 

det är många anhöriga som vårdar sin partner. Enligt Socialstyrelsen (2010) förändras invanda 

mönster och likaså maktförhållanden kan komma att förändras vid Alzheimers sjukdom. Detta 

kan medföra att den anhörige som vårdar sin partner kan drabbas av psykisk och fysisk 

ohälsa. Den som vårdar sin sjuke partner kan genom Alzheimers sjukdom få svårt att 

upprätthålla sitt sociala nätverk då partnern kan komma att ta mer plats då denne inte längre 

klarar av vardagliga sysslor och hygien. Den anhörige som vårdar måste finnas till hands för 

att underlätta för partnern och hjälpa till med saker som den alzheimersjuke inte längre kan 

utföra såsom toalettbesök, matning, dusch (Socialstyrelsen, 2010).  

Enligt Alzheimerföreningen (2012) kan många som lider av Alzheimers sjukdom 

fortfarande bo hemma en längre tid och vårdas av sina anhöriga, ofta av sin livskamrat. Den 

som drabbats av Alzheimers sjukdom kan klara av att bo hemma under de tidiga stadierna av 

sjukdomen då de inte är lika vårdkrävande som i slutskedet av sjukdomen.  

Demensförbundet (2012) belyser att par, där den ena har fått diagnosen Alzheimers 

sjukdom, ofta håller sig ifrån sitt sociala nätverk i takt med att sjukdomen förvärras. Detta kan 

innebära att den anhörige som vårdar sin partner blir socialt isolerad. Ett socialt nätverk kan 

stärka den som vårdar likaså den sjuke och genom detta få en ökad social stimulans.  
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Information och kunskap 

Demensförbundet menar att information och kunskap är något som är viktigt för livskamraten 

att få, detta för att få en ökad kunskap om vad Alzheimers sjukdom innebär samt vad som 

sker under de tre olika stadierna för att på så sätt kunna hantera situationen genom att vara 

mer förberedd. Läkaren som ansvarar för patienten med Alzheimers sjukdom ska kunna 

hänvisa den som vårdar om den är i behov av hjälp. Det finns olika föreningar som anordnar 

anhöriggrupper och träffar för personer som är i samma situation. Socialtjänsten kan erbjuda 

hjälp om behov finns, den som vårdar får själv söka hjälpen som den är i behov av.   

Socialstyrelsen (2010) belyser att det finns olika former av stöd för den som vårdar sin 

partner, exempelvis genom avlösning, vilket innebär att någon avlöser vårdaren så att denne 

får egen tid. Den sjuke kan åka iväg eller så kommer personal hem till personen i fråga och 

byter av den som vårdar. Vidare finns det även utbildningsprogram att gå för att lära sig mer 

om sjukdomen, symtom och vad som kommer att hända under sjukdomsförloppet. Det finns 

även stöd att få psykosocialt och ges ofta individuellt eller i grupp för att dela erfarenheter 

med varandra. I 5 kap. 10 § SoL står det att ”socialnämnden ska erbjuda stöd för att 

underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre.” 
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TIDIGARE FORSKNING 
 

I följande kapitel presenteras sju olika forskningar, både svenska och internationella. Samtliga 

forskningar har delats in under tre olika teman utefter de frågeställningar som följer min 

studie. Dessa teman är upplevelser, olika copingstrategier och behov av stöd.  Den tidigare 

forskningen som jag har valt att använda har undersökt vilka upplevelser som kan förekomma 

i vårdsituationen och även undersökt olika copingstrategier samt behovet av stöd. Dessa 

forskningar kommer sedan att användas i analysdelen där de jämförs och analyseras med mitt 

resultat.  

Upplevelser 

Paun (2003) belyser äldre kvinnors erfarenheter av att vårda sina makar med Alzheimers 

sjukdom. Paun har beskrivit ett tema som berör känslan som de äldre kvinnorna kände för 

situationen de befann sig i av att vårda sina makar. Enligt författaren finns det ungefär 18 

miljoner människor i världen som lever med Alzheimers sjukdom. Vidare skriver hon att det i 

USA finns mer än fyra miljoner människor som lever med diagnosen och att ungefär 70 % av 

de sjuka vårdas av anhöriga.  

Många av deltagarna placerade sina upplevelser i ett livslångt perspektiv. Kvinnorna 

pratade om makarnas relation, äktenskapliga band och även om förluster och välsignelser. 

Kvinnorna kunde förklara Alzheimers sjukdom som just en sjukdom och hur den påverkar 

kvinnornas och makarnas liv. Många kvinnor i studien sökte efter svar om Alzheimers 

sjukdom. Vissa av kvinnorna använde stödgrupper för att få fram information där de kunde få 

en ökad förståelse för vad Alzheimers sjukdom handlar om. Några kvinnor använde sig av 

forskning för att söka svaren om Alzheimers sjukdom genom att delta i seminarier som 

anordnades för vårdgivare. Då kvinnorna var aktiva inom stödgrupper och seminarier 

gällande forskning hade de enligt Paun en klar uppfattning om vilka förändringar som skulle 

komma för makarna. 

 Författaren framhäver att kvinnorna i studien uttryckte olika grader av förlust. Många av 

kvinnorna upplevde att den avstängning från sina män som sjukdomen skapat var svår samt 

känslan av att förlora en kamrat och en akut förlust av självständigheten. Då Alzheimers 

sjukdom bidrar till att den sjuke blir förvirrad och tappar förmågan att kommunicera, var detta 

något som kvinnorna i studien upplevde som en djup förlust.  

Paun förklarar att de flesta av kvinnorna som deltagit i studien hade förändrat sin roll, 

eftersom de fick ta över de saker som männen tidigare gjort men på grund av Alzheimers 

sjukdom inte längre kunde göra. Många av kvinnorna ansåg det givet att ta hand om sina 

partners eftersom det ingår i att dela sitt liv med någon.  Författaren belyser att de flesta 

kvinnorna i studien hade gjort ett medvetet val att vårda sina makar hemma, eftersom 

kvinnorna ansåg att hemmet var den bästa platsen att vårdas på. Många kvinnor ansåg att, att 

placera sina makar på vårdhem var den absolut sista utvägen. Kvinnorna tyckte att sjukhem 

hade en negativ klang varför många försökte vårda sina män hemma så länge det gick.  Vidare 

skriver Paun att några av kvinnorna förlitade sig på sin religiösa tro medan andra såg värden 

som kärlek, omsorg och altruism som trygghet.   

Mannion (2008) belyser att makar som vårdar sin sjuke partner ofta upplever dålig hälsa 

och depression. Orolig sömn och minskad smärttolerans är vanligt förekommande hos dem 

som vårdar sin partner. Sociala aktiviteter såsom att besöka övrig familj och vänner är svåra 

att utföra då de blir begränsade av det ansvar som förekommer vid vården. Det finns ett 

samband mellan mängden sociala aktiviteter och depression, enligt författaren. Ju mer sociala 

aktiviteter som vårdgivaren har desto mindre risk att utveckla en depression. Sociala 

aktiviteter minskar risken för social isolering och kan även öka självkänslan hos vårdgivaren.  
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Olika copingstrategier 

Papastavrou, Tsangari, Karayianni, Papacostas, Efstathiou och Sourtzie (2011) visade i sin 

studie att vården av en familjemedlem som har Alzheimers sjukdom förknippas med ökad 

belastning och depression. Effektiv hantering av de svårigheter och krav som omsorgen ger 

kan bidra till att stärka vårdgivaren och minska effekten av stressfaktorer. Papastavrou m.fl. 

undersökte vårdgivares olika copingstilar i relation till rapporterade nivåer av belastning och 

depression. Resultatet visade att copingstrategier av det positiva slaget är de mest kraftfulla 

när det gäller att dämpa effekten av depression. Vårdgivare måste utveckla positiva 

copingstrategier för att kunna fortsätta sin vårdande roll.  

Enligt Papastavrou m.fl. består vårdgivares copingresurser av en komplex och dynamisk 

uppsättning av kognitiva, affektiva och beteendemässiga reaktioner, som syftar till att reglera 

deras känslor och lösa eller förbättra de praktiska problem som de möter samt underhålla den 

psykologiska styrkan och motståndet som behövs för att fortsätta att vara produktivt 

engagerad i omvårdnaden under en längre tidsperiod.  

Enligt Andrén och Elmståhl (2008) finns det olika skalor som är användbara för att 

identifiera vårdgivares risker att bli stressade, belastade och som också kan användas för att 

identifiera copingstrategier. En av dessa är SOC-modellen (Sense of Coherence) som kan 

mäta de olika copingstrategierna som kan förekomma. Personer som lever i en nära relation 

och som vårdar sin sjuke make drabbas lättare av högre belastning. Relationen mellan hög 

belastning och den upplevda hälsan påverkades främst genom copingstrategier. Personer som 

inte känner någon KASAM (Känsla Av SAMmanhang) i att vårda sin sjuke finner ofta 

situationen svår att hantera och inte lika meningsfull. Dessa personer kan ha mindre resurser 

att anpassa sig till den nya situationen som vårdare där isolering, emotionellt engagemang och 

miljöstressfaktorer ökar belastningen.  

Andrén och Elmståhl menar att individer som upplever en starkare känsla av sammanhang 

inte ser problem som olyckor utan mer som utmaningar som är till för att lösas. Detta medför 

att de ser sjukdomen lite mer optimistiskt vilket gör att det går lättare att lösa olika spänningar 

som kan uppkomma i den stressiga situation som kan förekomma. Genom att sjuksköterskor 

och socialarbetare får en ökad kunskap om individers känsla av sammanhang kan det enligt 

författarna utgöra en möjlighet att identifiera dem som är mer sårbara för stressande 

situationer.  

Psykologiskt lidande var en vanligt förekommande upplevelse i stressande situationer hos 

vårdgivarna. Vårdgivarna visade detta lidande genom att exempelvis skämmas för den sjukes 

beteenden eller vara orolig för att inte kunna vårda den sjuke rätt. Med hjälp av 

copingstrategier kan individerna manipulera miljön eller kontrollera sina egna känsloladdade 

svar menar Andrén och Elmståhl.   

Behov av stöd  

Raivio, Eloniemi-Sulkava, Laakkonen, Saarenheimo, Pietilä, Tilvis och Pitkälä (2007) skriver 

att, att vårda en person med demens ofta innebär påfrestningar och en stor börda, men det 

visar sig samtidigt att de som vårdar är ovilliga att använda de tjänster som erbjuds. Anhöriga 

är ofta omedvetna om de tjänster som finns tillgängliga och är därför i behov av information. 

Vidare kan det förekomma att vårdgivare har negativa erfarenheter av personal som inte är 

tillräckligt utbildade för att vårda en person med Alzheimers sjukdom. Det finns även de som 

vill vara med och påverka vården och önskar mer flexibilitet.  

Författarna belyser i studien att hälften av de som vårdade sina partners upplevde att de 

inte hade blivit erbjudna offentliga tjänster när de väl behövde dem och en tredjedel av de 

som var med i undersökningen var nöjda med hjälpen de fått. De som vårdar sin partner med 

Alzheimers sjukdom är ofta äldre och har ibland även de dålig hälsa. Ett missnöje fanns bland 

deltagarna då det förekom svårigheter att få information om tillgängliga tjänster. Samhället 
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erbjuder mestadels ekonomiskt stöd och olika sorters avlösning. Önskvärt enligt deltagarna i 

studien var sjukgymnastik för den sjuke men det är något som sällan erbjuds av kommunen. 

Behoven hos makarna som vårdar sin partner med Alzheimer sjukdom är dåligt uppfyllda 

bland de offentliga servicetjänsterna. Tjänster för att hjälpa familjer som vårdar personer med 

Alzheimers bör enligt författarna fokusera på ett närmare samarbete med familjerna och att 

arbeta systematiskt och ge detaljerad information om de tjänster som finns.  

Enligt Wilks (2009) är socialt stöd från en individs nätverk vanligt förekommande för att 

hantera ogynnsamma omständigheter. Socialt stöd kan öka känslan av tillhörighet och 

påverkar den psykiska hälsan positivt genom att risken för depression minskar. Individen får 

en ökad självkänsla och det psykiska välbefinnandet blir bättre av ett fungerade socialt stöd. 

Familjens och vänners stöd ses enligt författaren som skyddande faktorer hos de som vårdar 

sin sjuke. 

      Andrén och Elmståhl (2008) menar att sjuksköterskor kan hjälpa anhörigvårdare att 

identifiera sina negativa erfarenheter och de kan även hjälpa vårdarna att reflektera över sina 

copingstrategier, allt för att söka efter balans i situationen de befinner sig i. Genom att sätta in 

tidiga insatser går det att minska belastningen och personer som förekommer i riskgrupper, 

som upplever sig ha försämrad hälsa, går lättare att identifiera. Genom att identifiera de 

faktorer som bidrar till belastning kan de på så sätt utgöra ramar för den kliniska hanteringen 

av äldre vuxna med nedsatt kognition.  Hälso- och sjukvårdspersonal har till uppgift att hjälpa 

vårdgivare att förbättra sina copingfärdigheter. 

Målet med anhörigvård bör enligt Andrén och Elmståhl innefatta råd och stöd i situationen 

de befinner sig i. Sjuksköterskor som är involverade i den sjukes situation måste vara lyhörd 

för den anhörige och dennes önskemål om denne vill vara delaktig i vården. Fördelar som kan 

ges till de anhöriga som låter andra vara delaktiga i vården av den sjuke är enligt författarna 

att den anhörige kan få avlösning och mer tid för fritidsaktiviteter. Demenssjuksköterskor har 

värdefull information som är viktig för de anhöriga att få del av och de kan på så sätt ge 

utbildning och klargöra vårdgivarens behov för andra som är delaktiga i arbetet menar Andrén 

och Elmståhl.  

Stödgrupper för anhöriga utgör enligt Mannion (2008) en fördel då de kan hjälpa till att 

hantera olika copingmekanismer och vårdaren får möjlighet att identifiera sig med andra som 

är i samma situation. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

I följande kapitel förklaras sex teorier och begrepp som sedan kommer att utgöra grunden i 

min analys. De teorier jag har valt för att få en förståelse för mitt resultat är copingstrategier, 

rollteori, social integration, informell omsorg och informell hjälp. Anledningen till att just 

dessa teorier och begrepp valdes är för att de lämpar sig bäst mot mitt resultat som berör 

anpassningsstrategier och förändrade roller samt anhörigvård.  

Copingstrategier  

Enligt Johansson (2007) innebär copingförmågan att hantera olika situationer som uppstår. 

Genom coping försöker individen att bemöta, bemästra och anpassa sig efter situationen som 

kan upplevas som ett inre eller även ett yttre hot. Beroende på vad individen har för 

erfarenheter med att handskas med tidigare hot under livet, går det genom viljan att påverka 

copingförmågan beroende på hur hotet uppfattas. Genom att individen påverkar sättet att 

tänka går det på så sätt att förändra situationen. Under livet lär sig människan att hantera olika 

former av problem, hot eller andra utmaningar. Individen utvecklar på så sätt en förmåga att 

hantera situationer som kan uppkomma under livets gång.  

Probleminriktade och emotionellt inriktade strategier 

Johansson menar att copingstrategier kan indelas i två kategorier, probleminriktade och 

emotionellt inriktade. Probleminriktad coping innebär att fokus läggs på att avlägsna källan 

eller den stress som uppkommer i situationen. Den emotionellt inriktade copingstrategin 

innebär att individen använder sig av psykiska tillvägagångssätt för att på så sätt få kontroll 

eller häva upplevelsen av själva påfrestningen. Individen kan exempelvis försöka att inte 

tänka på hotet eller försöker se situationen på ett positivare sätt.  

Vid vårdåtaganden som individen gör menar författaren att det finns en risk för att 

personen upplever stress då det är en ny situation och nya uppgifter att vårda, vilket medför 

att det kan uppkomma känslor som individen måste handskas med. För att kunna anpassa sig 

till situationen och hitta lösningar måste individen använda sig av psykologiska strategier, för 

att då lättare kunna hantera kortsiktiga och även långsiktiga svårigheter som varar livet ut. 

Ofta använder en människa flera olika strategier i kombination med varandra för att hantera 

uppkomna situationer.  

Enligt Johansson är det inte alltid att probleminriktade strategier fungerar i en situation 

utan det kanske är mer lämpligt med emotionella strategier för att kunna hantera situationen 

på bästa sätt. Emotionella strategier är vanligt förekommande vid exempelvis sjukdom, 

eftersom det då går att förtränga situationen och försöka upprätthålla en fungerande vardag 

trots svårigheter. Vidare menar författaren att om en individ känner sig svag och hjälplös, 

desto större behov finns att ta till emotionella strategier för att kunna förhålla sig till det svåra. 

Enligt Brattberg (2008) kan en individ skapa kontroll över situationen genom att använda 

sig av olika copingstrategier. Författaren menar att individen kan skapa en kontroll över vad 

som händer genom att förlika sig med det som händer. Genom att lära sig att se situationen 

positivt och även förutse vad som ska hända ökar individen kontrollen över situationen. 

Vidare menar författaren att, att få kontroll över situationen innebär en acceptans för det som 

individen själv inte kan vara med och påverka och dessutom så kan individen påverka 

situationen i den mån det går. Om individen saknar kontroll kan hjälplöshet uppstå, det är då 

bättre att individen tror sig ha kontroll än att inte ha någon kontroll alls. Det handlar om att 

styra sina tankar.  

Vid emotionellt inriktade strategier menar Johansson (2007) att vårdaren kan försöka se det 

positiva i svårigheterna och då få ett avstånd till situationen och se den på ett annat sätt samt 

få råd och stöd av andra. Vid probleminriktade strategier försöker individen att hitta andra 



     15 
 

alternativ och försöker få mer information om situationen. Individen försöker göra situationen 

positiv och tala om vad som har hänt samt tala med erfarna personer om situationen. Dessa 

olika strategier kan en person utveckla både medvetet och omedvetet för att hantera olika 

situationer.  

Problemfokuserad coping och känslofokuserad coping 

Brattberg (2008) benämner copingstrategierna genom problemfokuserad coping, 

känslofokuserad coping och undvikande strategier. Problemfokuserad strategi innebär att 

individen är uppgiftsorienterad, kan fatta beslut, löser konflikter och anpassar sig efter 

situationen. Känslofokuserade copingstrategier innebär bland annat en kontroll över 

känslorna, försoning och att kunna söka socialt stöd. Undvikande strategier innebär 

förnekande och distansering. När copingstrategierna sätts igång hos en individ kan de ske 

omedvetet eller medvetet. Det kallas för passiv coping och aktiv coping. Vid aktiv coping kan 

individen själv sätta igång processen att bemästra situationen som uppstår. Aktiv coping 

innebär att individen tänker problemlösande och det innebär ett positivt tänkande för att 

hantera det som uppstår. Passiv coping brukar innebära katastroftänkande och ett undvikande 

beteende.  

KASAM 

Johansson (2007) menar att KASAM (Känsla Av SAMmanhang) spelar in i de olika 

copingstrategier en individ utvecklar. Om en person har en högre grad KASAM förekommer 

det fler copingstrategier än hos individer med låg KASAM. Möjligheten att försöka lösa 

problemet, se saker positivt och söka stöd utgör goda copingstrategier hos en individ. Om en 

individ känner en stark känsla av sammanhang har denne en större förmåga att hantera olika 

situationer och utmaningar.  

Brattberg (2008) förklarar att huruvida en individ kommer att förtränga händelsen eller 

engagera sig, alternativt undvika det som har hänt, beror på vilket copingstrategi individen tar 

till. Beroende på valet av strategi kan individen anpassa sig efter situationen och ta sig an det 

som upplevs jobbigt. Det förekommer många olika copingstrategier och de är alla olika 

effektiva beroende på situation och hur individen förmår sig att använda strategierna. 

Strategierna i sin tur leder till att individen kan anpassa sig till situationen i den mån det går. 

Det som är av betydelse för hur en individ väljer en strategi beror på flera olika faktorer, 

såsom vilka personliga resurser individen har, hur hälsan påverkar, hur omgivningen runt 

individen ser ut och hur personen mår psykiskt. Personliga resurser kan enligt Brattberg vara 

individens självförtroende, tidigare händelser och kön. Dessa kan i sin tur påverka vilken 

strategi en individ tar till i en situation. Det har visat sig enligt Brattberg att kvinnor reagerar 

djupare än män då de har mer känslor inblandade. Män däremot är mer analytiska och 

reagerar inte lika känslomässigt, enligt författaren. Skillnaden mellan könen är också att 

kvinnor har en tendens att söka mer stöd än män. Vidare kan även en persons personlighet 

spela in i valet av copingstrategier, en optimistisk person tenderar att se situationen mer 

problemlösande än personer som är pessimistiska som kan reagera med förnekelse. 

Optimistiska personligheter söker gärna stöd i den sociala omgivning som finns menar 

Brattberg.  

Det sociala nätverket 

Brattberg menar att det sociala nätverket spelar in i valet av strategier. Utgör nätverket stora 

resurser desto bättre möjlighet till bättre copingstrategier. Har individen ett socialt nätverk 

som stimulerar och uppmuntrar individen ökar dennes självtillit vilket leder till bättre 

copingförmåga. Har individen ett stort socialt nätverk kan det minska den upplevda stressen 

som ofta förekommer vid olika händelser. Det sociala nätverket kan även bidra till en 

förbättrad hälsa hos individen. Beroende på hur en individs hälsa ser ut och om det 
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förekommer medicinska och psykiska besvär kan det bidra till att individen får en försämrad 

copingförmåga. Individer med försämrad hälsa tenderar att söka hjälp senare än de med ökat 

välmående. Om en individ är deprimerad kan det bidra till att situationerna som uppstår blir 

svåra att hantera då de tar till undvikandestrategier istället för att försöka vara 

problemlösande.  

Motvilja 

Brattberg nämner även begreppet motvilja, som kan innebära tråkigheter och avsaknad av 

upplevelser. Går individen och väntar på exempelvis ett besked från läkaren eller något viktigt 

telefonsamtal kan denne uppleva en uttråkad känsla, då ingenting händer och allt tar tid. 

Vidare finns det något som motverkar tristessen exempelvis att hitta saker som får tiden att 

gå. Genom olika aktiviteter och andra händelser fördrivs tiden för att på så sätt slippa undan 

den tomhetskänsla som kan förekomma. Saknar individen en känsla av mening i livet kan 

flera olika aktiviteter och tidsfördriv vara aktuella som i sin tur ger individen en tillfällig 

mening i livet, menar Brattberg. Individen är ständigt ute efter nya tidsfördriv för att undgå 

den eventuella tomhet som kan uppstå i och med de situationer som kan komma att uppstå. Då 

individen fyller sitt liv med olika aktiviteter luras hjärnan att tro att man slipper tråkigheten 

som förekommer.  

Rollteori 

Tornstam (2010) beskriver rollteorin som att alla människor tillskriver sig olika roller 

beroende på vilket sammanhang vi befinner oss i. En individ kan ha olika roller såsom en 

yrkesroll, en föräldraroll och rollen som maka/make. De förväntningar som finns på rollerna 

kan förändra karaktär beroende på olika sammanhang. Det förekommer olika 

rollförväntningar på exempelvis unga och gamla, män och kvinnor etc.   

Vidare menar författaren att vissa roller som en individ har finns med från grunden, 

exempelvis att vi har en roll som antingen kvinna eller man, medan vissa roller förvärver en 

individ under livets gång exempelvis arbetsrollen. Könsrollen finns med oss under hela livet 

medan andra roller förändras under livets gång. De tillskrivna och förvärvade rollerna går att 

kategorisera och en roll som brukar kategoriseras är åldern. Inom ålderskategoriseringen 

förekommer både tillskrivna och förvärvande roller. Vid hög ålder sker ofta förändringar i en 

individs liv, eftersom det kan förekomma olika förluster såsom att en individs nätverk 

minskar genom exempelvis dödsfall. Ju äldre en person blir desto färre blir rollerna som 

individen har, eftersom det då ofta sker olika rollförluster.  

Signifikanta andra 

Enligt Tornstam (2010) kommer individen också att förlora sina signifikanta andra, då det hör 

till åldrandet att människor avlider. Genom förlusten av signifikanta andra kan individen 

komma att få svårt att ersätta dessa förlorade relationer med nya relationer. Dessutom kan 

individens identitet förändras eftersom den inte är som den tidigare har varit.  

En förlust av rollen som maka/make kan vara svår för en individ då denna roll bidrar till 

hur en person uppfattar sig själv, menar författaren. Det kan vara så att en sådan rollförlust 

medför negativa konsekvenser för individen, men det kan också förekomma positiva effekter. 

Om partnern har varit sjuk under en längre tid, vilket medfört en påfrestning för alla i 

omgivningen kan det i sin tur leda till att individen som blir av med rollen som maka/make 

blir lättad och rent av mår bättre psykiskt då partnerns sista år varit påfrestande. De olika 

påfrestningar som kan förekomma hos individen kan göra så att individens hälsa blir nedsatt 

och att självuppfattningen tar skada. Författaren förklarar att vid förlusten av sin make/maka 

kan det skada individen på så sätt att det sociala nätverket blir mindre än vad det var tidigare 

när maken/makan levde. 
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Socialisering 

Tornstam menar att när en individ förvärvar nya roller sker en socialisering. Individen lär sig 

de värdemönster och beteenden som hör till rollen och tillskriver dem på sig själv. Dessa 

värdemönster och olika beteenden som hör till rollen kommer med tiden att ses som naturliga 

hos individen. De roller som en individ tillskriver sig har alla olika värdemönster och 

beteenden. En individ lär sig att anpassa sig utefter dessa och ett exempel på en roll är rollen 

som make/maka, där det är naturligt att uttrycka sig på ett visst sätt. Normalt för 

make/makarollen är exempelvis att vara lojal och trogen och stötta sin partner. För att rollen 

ska förstås måste individen kunna identifiera sig med den roll som tillskrivs och förstå de 

värdemönster som förekommer i den rollen. Vidare behövs kunskap och en motivation att ta 

sig an den nya rollen för att socialiseringen av den nya rollen ska bli lyckad.  

Social integration 

Enligt Tornstam (2010) är en individs nätverks viktigaste beståndsdel det som kallas för 

primära rollrelationer. De primära rollrelationerna utgörs främst av familjen, och det är inom 

familjen det förekommer signifikanta andra som är viktiga för en individ. Individerna som 

befinner sig inom de primära rollrelationerna skapar människans identitet och det bidrar även 

till ökad mening åt människans existens.  De primära rollrelationerna som förekommer i en 

individs nätverk utgör en viktig beståndsdel i omsorgen som de kan ge till de äldre som kan 

komma att behöva hjälp. De primära rollrelationerna utgör det informella nätverket och är en 

viktig del i den omvårdnad som kan förekomma hos sjuka äldre personer, det vill säga 

personer som den sjuke omger sig med. Ofta är det en äldre person såsom en make/maka som 

vårdar sin partner i hemmet 

Informell omsorg och hjälp 

Med informell omsorg menar Sand (2002) att det är personerna i det informella nätverket som 

utgör vården. Det informella nätverket bygger vanligtvis på en familj- eller släktrelation. Den 

informella omsorgen brukar oftast utföras av kvinnor. Omsorg framstår ofta som en viktig 

beståndsdel av en kvinnas identitet. Det anses tillhöra den kvinnliga rollen att utföra 

omsorgen om övriga i familjen. Det har i alla tider varit så att omsorg mer står för det 

kvinnliga än det manliga, menar författaren även om det förekommer manliga vårdare.  

Det förekommer en maktobalans hos individen som ger omsorg och hos den som får 

omsorg. Ofta är det make-maka som är vårdare i en familjerelation, vilket innebär att det kan 

komma att bli påfrestningar och det kan ibland ses svårt att respektera den andre, menar 

författaren. Omsorg i sig innebär ett ansvar gentemot den man vårdar och att man är mån om 

varandra. Denna maktobalans medför att det inte endast är känslor inblandande för att ge en 

god vård. Det kan vara så att en individ väljer att inte utföra anhörigvård, men det behöver 

inte betyda att det finns en avsaknad av känslor, det kan snarare vara tvärtom.  

Omsorgsrelationer 

Enligt Sand vilar omsorgsrelationer på känslomässiga och traditionella grunder. Beroende på 

hur den individ som ska få omsorgens resurser utanför familjen ser ut sätts kraven på 

vårdaren. Detta styrs av ideologi och ekonomi i samhället, som i sin tur styr behoven hos den 

som behöver vård. Hur behoven ser ut och blir bedömda samt vilka resurser som finns att 

tillgå över lag och även hur det ser ut hos den anhöriga, vilket ansvar denne har.  

Sand (2007) beskriver att det kan förekomma en bundenhet, som medför att 

anhörigvårdaren känner ett tvång över att alltid finnas till. Det kan även förekomma tryck 

utifrån övriga anhöriga att maken/makan ska vårda den sjuke och därmed uppstår ett tryck 

som anhörigvårdaren inte kan säga ifrån. Anhörigvården innebär att de ständigt måste vara 

tillgängliga. Eftersom de oftast bor med den sjuke medför det att det inte finns någon större 



     18 
 

begränsning av omsorgstiden. Detta eftersom det inte finns något slut på tiden då partnern 

ständigt kan behöva hjälp i olika situationer.  

Vidare menar författaren att många anhöriga upplever en skuld, en skuld där de anser att de 

inte gör tillräckligt för den sjuke. Det medför att de blir trötta och får en ökad belastning. 

Denna belastning kan vara mycket svår för de anhöriga. Det kan vara svårt att lämna den 

sjuka ensam och de kan uppleva en oro ifall något skulle hända den sjuke när denne är ensam, 

vilket kan leda till och ge upphov till stress för vårdaren.  

Informell hjälp 

Med informell hjälp menas enligt Sand (2002) det nätverk som ofta består av familj och 

vänner. De utgör en viktig del i arbetet som anhörigvårdare. Många som har ett nätverk 

vänder sig gärna till dessa för att få stöd och ha någon att prata med. Dock är det ofta den 

sjukes sjukdom och dess funktionshinder som avgör huruvida kontakten med de övriga i 

nätverket blir, eftersom sjukdomen kan vara tidskrävande och det kan vara svårt att 

upprätthålla ett umgänge med nätverket. 

 Vidare menar författaren att det är vanligt att det tidigare umgängeslivet ändras. Det kan 

vara den anhörige som vårdar som upplever att situationerna är jobbiga, alternativt känner en 

skam för den sjuke eller rentav vill skydda partnern emot olika påfrestningar som kan komma 

från omgivningen. Detta kan i sin tur leda till att folk som tidigare stod nära drar sig utan för 

att slippa konfrontera det jobbiga. Det är inte alltid säkert att de övriga i nätverket finns där 

och kan ge det stöd som den som vårdar behöver, vilket gör att den som vårdar ofta kan känna 

sig ensam i situationen. Det kan vara så att de som vårdar saknar ett informellt nätverk. Enligt 

Sand är det informella nätverket viktigt för män och kvinnor, även om det har visat sig att det 

har olika innebörd för män och kvinnor. Män verkar tycka att det sociala nätverket är viktigt 

som stöd, medan kvinnorna enligt författaren inte är helt tydliga med det. För kvinnor kan det 

förekomma en ökad belastning, eftersom den yttre omgivningen har flera krav på den som 

vårdar. Detta genom att de önskar att den anhöriga engagerade sig mer mot dem och hade tid 

och omsorg för dem, vilket kan vara påfrestande för kvinnorna som redan har en belastning 

genom vården av den sjuke.  
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METOD 
 

I följande kapitel förklaras mitt val av vetenskaplig metod och hur jag gått tillväga för att 

utforma studien samt vilka analysmetoder jag har använt. Vidare ges en förklaring av 

begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt en reflektion kring etiska 

dilemman.  

Val av vetenskaplig metod 

Enligt Bryman (2011) lägger den kvalitativa metoden fokus på förståelse, ord och tolkningar. 

Jag valde kvalitativa fallstudier, eftersom de enligt Yin (2006) syftar till att undersöka 

händelser i ett specifikt sammanhang. Yin förklarar att fallstudier kan liknas med en historisk 

inriktad undersökning. Skillnaden är dock att i fallstudier görs en direkt observation samtidigt 

som intervjuerna görs med de personer som varit med om själva förloppet. Yin belyser att det 

finns enfallstudier och flerfallstudier, där enfallstudier endast riktar sig till en aktuell händelse 

i det riktiga sammanhanget. Vid flerfallstudier används flera fall och då alla deltagare 

befinner sig i samma situation. Vidare menar Yin att det primära med flerfallstudier är att det 

är individen i fallet som främst ska analyseras. Enligt Merriam (1994) brukar kvalitativa 

fallstudier starta med ett problem som är taget ur verkligheten. Inom fallstudier används 

frågor som berör förståelse, såsom vad, hur och varför.  

 Inom den kvalitativa metoden brukar en induktiv ansats användas, vilket enligt Bryman 

(2011) innebär att teorierna genereras ur empirin. Under idéformandet av studiens utformning 

var det dock vissa teorier som skulle kunna tänkas vara användbara för att analysera empirin. 

Detta innebar att det inte blev en rent induktiv ansats utan snarare en abduktiv ansats vilken 

Danermark, Ekström, Jakobsen och Karlsson (2003, s. 171) förklarar som ”att tolka och 

rekontextualisera enskilda företeelser utifrån ett tänkt sammanhang eller mönster”. 

Danermark m.fl. förklarar att abduktion kan påvisa hur något eventuellt skulle kunna vara. 

Detta medför att studiens tänkbara tolkningsram kan komma att förändras när empirin har 

tagits fram, men det fanns under hela arbetets gång idéer om teorier och begrepp som 

möjligen skulle kunna utgöra en tolkningsram. Danermark m.fl. förklarar att inom den 

abduktiva ansatsen utgör kreativitet en viktig del för att på så sätt vara medveten om olika 

relationer och sammanhang som inte är givna och på så sätt formulera nya tankar om hur 

saker och ting hänger ihop.  

Urval och eventuell avgränsning 

Urvalet till studien gjordes genom att jag specificerade vilka som är kvalificerade att delta. En 

avgränsning gällande att skriva partners istället för anhöriga i syftet gjordes, detta för att 

endast få med personer som lever i ett nära förhållande med en person som har Alzheimers 

sjukdom. Intervjuer har gjorts med fyra partners som vårdar en person som har diagnosen 

Alzheimers sjukdom. På grund av studiens tidsbegränsning gjordes ett medvetet val att endast 

intervjua fyra personer. Det specifika sammanhanget blir att alla livskamrater befinner sig i 

samma situation om än möjligen under olika förlopp av sjukdomen.  

Vidare gjordes ytterligare en avgränsning, att den sjuke måste ha haft diagnosen i minst ett 

år för att partnern på så sätt kan förhålla sig till sjukdomen och hanterat den under en längre 

period. Enligt Merriam (1994) är ett icke-sannolikhetsurval det som är mest lämpat för 

kvalitativa fallstudier och det innebär antingen ett målinriktat urval eller ett ändamålsenligt 

urval. Merriam förklarar ändamålsinriktat urval på så sätt att en beskrivning görs av de 

kriterier som krävs för att delta i studien, sedan görs en eftersökning på passande 

respondenter. Urvalet gjordes genom att ett brev skickades ut till 19 olika föreningar, både 

alzheimerföreningar och demensföreningar (se bilaga 1). Dessa olika föreningar begränsades 

till städerna Stockholm, Örebro och Linköping för att begränsa resorna och för att spara tid. I 
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brevet framkom syftet för studien och att jag behövde hjälp för att nå ut till målgruppen. 

Vidare gav jag information om vilka som söktes för studien. Svar inkom från sex olika 

föreningar, att de sände förfrågan om deltagande vidare och därefter har berörda respondenter 

hört av sig för att berätta att de vill medverka i studien. Därefter har tid och plats bestämts för 

intervjun. På så sätt har informationen gått ut till de personer som det berör.  

Tillvägagångssätt  

Data för studien samlades in genom intervjuer där deltagarna själva fick möjlighet att berätta 

om deras situation. Jag valde en narrativ samtalsmetod som enligt Johansson (2005) lägger 

vikt på berättelser runt ett specifikt tema av en individs livshistoria. Temat för studien är 

upplevelserna av att vårda en person med Alzheimers sjukdom. Vidare skriver Johansson att 

livshistoriska berättelser fokuserar på en särskild period i livet, vilket kan vara en specifik 

relation, fokusering på identitet och roller som kan framträda. Intervjuerna var individuella 

och de var halvstrukturerade, vilket gav respondenterna möjlighet att berätta så fritt som de 

kunde.  Varje intervju varade i ungefär en timma, detta för att det transkriberade materialet 

inte skulle bli alltför stort. 

     Intervjun var öppen för att respondenten skulle få möjlighet att fritt berätta sina 

erfarenheter. Dock framställdes en intervjuguide för att täcka in ämnet och de frågeställningar 

som var i fokus i studien (se bilaga 2). Johansson menar att det är viktigt i livsberättande 

historier att få respondenten att vilja berätta om sitt liv, vilket kräver att intervjuaren 

förmedlar en uppmuntran och noggrann reflektion över vad som sägs.  

Vidare menar Johansson att det finns en modell att använda som kallas för delad 

förståelsemodell vilket innebär att intervjun ses som en situation där det är viktigt att 

intervjuaren försöker få en förståelse för respondenten och få en ökad medvetenhet om hur 

denne erfar och upplever sitt liv utifrån sitt perspektiv. Johansson belyser att målet med 

intervjun är att få ett beskrivande material av en händelse som i sin tur speglar respondentens 

upplevelser. Tanken med livsberättelser är att varje respondent berättar sin version av 

upplevelsen och att dessa upplevelser skapas i ett speciellt sammanhang (Johansson, 2005).  

Intervjuerna spelades in och därefter gjordes en transkribering. Bryman (2011) menar att 

en transkribering medför att det går att göra en noggrann analys av materialet som 

framkommit samt att det underlättar då viktiga händelser under samtalet lätt glöms bort i 

efterhand.  

Litteratursökning 

För att få en överblick över kunskapsläget gjordes litteratursökningar på Oru.se och vidare in i 

ämnesguiden för att där välja socialt arbete och sedan sökdatabasen Social Service abstract. 

Sökningar har även gjorts i Summon på oru.se.  Bryman (2011) menar att en 

kunskapsöversikt är viktigt på så sätt att det går att ta reda på vilka kunskaper inom området 

som redan finns och vilka brister som förekommer inom kunskapsområdet. Vidare skriver 

författaren att en noggrann genomgång av tidigare forskning medför att den egna studien kan 

få ökad trovärdighet. Dessutom går det att finna tidigare använda teorier och begrepp som kan 

vara användbara på den egna studien. Då jag gick igenom tidigare forskning fann jag 

relevanta teorier och begrepp som kunde appliceras på min egen studie. I Social Service 

abstract användes sökord såsom spouse, alzheimers disease, caregiver, coping, social worker 

och supportgroups. Även svenska sökord användes såsom anhörig, alzheimers och stöd. I 

Summon användes hela meningar för att på så sätt öka möjligheten att få träffar på mitt valda 

område. Meningarna i summon var bland annat, caring for people with alzheimers disease 

och spouse caring for people with alzheimers disease. Detta medförde att jag sedan kunde 

sålla bort studier som inte var relevanta för mig. För att minimera antal sökträffar gjordes 

avgränsningar i vilka årtal som artiklarna var skrivna i samt de som endast var peer-reveiwed. 
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Sökantalet minskades från 1000 till 200 träffar. Sedan valdes lämpliga artiklar ut som passade 

för de tre frågeställningar som förekom i studien, upplevelser, olika copingstrategier och 

behov av stöd.  

Bearbetning och analys av empiri 

Den data som framkom ur intervjuerna bearbetades och under transkriberingen skedde en 

sökning av relevanta teman, nyckelord och användbara mönster  vilka sedan analyseradess 

utifrån valda teorier och  begrepp.  I analysen användes modeller som meningstolkning och 

tematisering av berättelserna för att få fram relevanta fakta.  Johansson (2005) kallar 

användandet av flera olika analysmodeller som ad hoc då man tillämpar flera olika modeller 

för att kategorisera, koda och indela sitt material. Av det transkriberade materialet hittades 

mönster och relevanta teman som berörde upplevelser, olika copingstrategier och behov av 

stöd.  

Validitet 

Yin (2006) förklarar att vid fallstudier används mönsterjämförelser vilket innebär att den 

insamlade empirin jämförs för att hitta liknande mönster. Ju fler liknande mönster som 

framstår desto starkare blir den interna validiteten. Merriam (1994) beskriver den interna 

validiteten som att resultaten från studien stämmer överens med verkligheten så bra som 

möjligt. Den interna validiteten stärks om forskaren mäter det som är avsett att mäta. 

Validiteten i min studie kan komma att ses som att det möjligen skulle kunna gå att använda 

resultatet på personer som befinner sig i samma situation, eftersom de skulle kunna dela 

samma upplevelser och erfarenheter. Dock kan den interna validiteten enligt Merriam (1994) 

förklaras genom att individen som utför studien gör en tolkning, som kan ses olika från 

individ till individ och att denne då förändrar resultatet genom sin tolkning, eftersom 

informationen som inkommer inte kan stå för sig själv utan att någon tolkar den. Om någon 

annan gör samma studie som jag har gjort skulle de kunna få ett annat resultat beroende på 

tolkningen av informationen.  

Bryman (2011) belyser begreppet extern validitet vilket innebär att studiens resultat kan 

komma att generaliseras till andra liknande sammanhang. Att min studie skulle kunna 

generaliseras till andra likande sammanhang ses som mindre troligt då individen är 

föränderlig och andra upplevelser kan komma att finnas hos andra personer.   

Reliabilitet 

I studien är det svårt att påvisa en reliabilitet vilket enligt Bryman (2011) förklaras på så sätt 

att studiens utförande skulle kunna upprepas av en annan forskare och på så vis få fram 

samma resultat. Merriam (1994) förklarar att människor och deras beteenden är föränderliga 

vilket innebär att de kan komma att förändras från gång till gång. Eftersom det endast berör 

fyra personers upplevelser så kan det vara svårt att få fram samma resultat igen då alla 

människor har olika upplevelser. Möjligen att det skulle kunna gå att få fram någorlunda 

samma upplevelser men inget som med säkerhet kan garanteras. Tanken med reliabilitet enligt 

Bryman är att minska skevheter och fel som kan förekomma i studien. Yin (2006) menar att 

skevhet som kan uppkomma är frågor som är dåligt formulerade samt om det är så att 

respondenten svarar på så sätt som personen tror att forskaren vill att den ska svara. Tanken 

med reliabilitet enligt Yin är att en annan forskare ska kunna utföra samma studie och uppnå 

samma resultat och slutsatser om forskaren använder samma tillvägagångssätt som 

utgångsforskaren. Att någon annan skulle uppnå samma resultat och slutsatser som 

framkommit i denna studie är nog svårt, eftersom samtalen inte varit styrda utan öppna och 

deltagarna har fritt fått berätta deras upplevelser och som tidigare nämnt har alla individer 

olika upplevelser och erfarenheter vilket gör att studiens reliabilitet inte är särskilt hög.  
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Generaliserbarhet 

Yin (2006) menar att fallstudier kan generaliseras när det rör teoretiska hypoteser men inte till 

större populationer. Ett mål med fallstudier kan vara att utveckla och generalisera teorier, det 

vill säga att en redan utvecklad teori används som mall för att jämföra studiens resultat. Om 

flera fall stödjer samma teori skulle det kunna bli en replikering. Ju fler fall som stödjer 

samma teori desto starkare blir det empiriska resultatet. Denna studies resultat skulle kunna 

generaliseras till en viss del, eftersom det möjligen finns andra som har upplevt samma 

upplevelser som framkommit i empirin. Men att kunna göra en generalisering på en större 

population blir svårt eftersom studien belyser upplevelser hos ett fåtal individer och alla 

människor har olika upplevelser, vilket gör att det inte skulle kunna gå att replikera på en 

annan population då vi alla är individer med olika erfarenheter och upplevelser.  

Etiska reflektioner 

Enligt Merriam (1994) förekommer etiska frågeställningar ofta vid insamlandet av empirin 

och när det är dags att redovisa resultatet. Vid fallstudier kan forskaren bli för engagerad i 

situationen som studeras. Vid intervjuer kan det förekomma att respondenterna inte vill svara 

på de frågor som ställs eller att de inte kan svara på de frågor som ställs. Reflektioner som har 

förekommit under studiens gång har varit främst vid intervjutillfällena då det är ett känsligt 

ämne att tala om och att de personer, som vill delge sina upplevelser för en för dem helt 

främmande person, är verkligen modiga.  

 Vid intervjuandet framkom reflektioner som berörde vissa frågor då det var svårt att veta 

vart gränsen gick för att inte skada personen i fråga som intervjuas. Code of conduct social 

science research (UNESCO, 2012) beskriver en etisk guideline för forskare som är bra att 

vara medveten om. UNESCO upprätthåller hög standard gällande integritet och ansvar inom 

forskningen. Det berör alla aspekter av forskningen och under hela processen såsom 

insamling av data och inspelning etc. En av punkterna berör konfidentialitet och anonymitet 

för deltagarna, då det är viktigt att forskaren upprätthåller dessa för att inte skada deltagarna. 

Vidare förklarar UNESCO att det är viktigt att deltagarna blir informerade om konfidentialitet 

och anonymitet samt att deltagarna ska bli erbjudna att få tillgång till det färdigställda 

resultatet. Deltagarna i studien har blivit informerade om konfidentialitet och anonymitet och 

att de har rätt att avbryta när de vill och att deltagandet i studien är frivilligt.  

Övriga reflektioner som har framkommit under studien har varit om förförståelsen har 

påverkat hur bedömningen av resultaten har blivit. Røkenes (2007)  beskriver förförståelse på 

så sätt att det är vår syn på hur vi ser på saker och ting. Förförståelsen bygger bland annat på 

vår människosyn, våra värderingar och normer. Även egna tankesätt och olika levnadsregler 

präglar vår förförståelse enligt författaren. 

Då ämnet är relativt känsligt är det viktigt att vara medveten om vad som kan skada 

respondenterna och att intervjutillfällena genomförs med respekt för personen man talar med 

och att man som intervjuare visar en empati som möjliggör att man kan sätta sig in i 

respondentens verklighet och förstå dennes perspektiv (Johansson, 2005).  
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RESULTATREDOVISNING 
 

Resultatredovisningen presenteras under tre teman som grundar sig i frågeställningarna i 

studien, vilka är upplevelser, olika copingstrategier och behov av stöd.  

      Med hänsyn till deltagarnas identitet har alla fått fingerade namn.  

 

Anders, 90 år, make till Anna 81 år, sjuk sedan 20 år tillbaka.  

Berit, 77 år, hustru till Bengt 78 år, sjuk sedan 3 år tillbaka.  

Carin, 67 år, hustru till Carl 77 år, sjuk sedan 4 år tillbaka. 

Doris, 73 år, hustru till Dag 81 år, sjuk sedan 8 år tillbaka. 

 

Upplevelser  

Hygien 

Det framkom av intervjuerna att några av deltagarna hade olika upplevelser av att vårda sin 

sjuke partner. Anders berättade att det var jobbigt att sköta hygienen på Anna. Carin däremot 

berättade att de duschade tillsammans för att det på så sätt blev lättare att sköta hygienen och 

det blev då inga svårigheter att få Carl att duscha. De hade tidigare inte duschat tillsammans 

så det var något nytt för båda två.  

Minnesförlust 

Vidare så framkom det att vissa av deltagarna upplevde att det var påfrestande att deras 

partners inte längre kände igen dem. Anders berättade att minnena av honom är långt tillbaka 

i tiden. ”Hon känner igen mig, men förmodligen inte som sin man…” berättar Anders. Carin 

säger att ”Det kvarstår ju, åtminstone en gång i veckan att han inte känner igen mig…”  

Doris berättade att Dag fortfarande kände igen henne som hans hustru, men hon upplevde 

att det var jobbigt att han inte kom ihåg andra saker. Vissa saker kunde hon säga mer än 25 

gånger på en dag. Doris upplevde det som jobbigt eftersom Dag inte kommer ihåg något av 

det som nyss hänt men saker som hänt för 25 år sedan minns han väldigt bra.  

Av intervjuerna framkom att Anders upplevde att flytten från deras villa till en lägenhet var 

påfrestande för både hustrun och honom, detta för att han redan då visste att tiden skulle 

komma då Anna inte skulle kunna bo kvar hemma, vilket gjorde att han inte ville bo ensam 

kvar i villan med trädgård och allt.  
 

”… Flytten påverkade Anna och det var inte bra för henne att flytta, när möblerna kom in stod 

hon som förstelnad och tittade förskräckt. … I lägenheten kände jag mig som lejon i en bur. 

Fem rum och kök… men ändå. Ja det var stor skillnad. Jag måste ta hiss för att komma till 

bilen…” (Anders) 

 

Deltagarnas partners hade haft demenssjukdomen olika lång tid. Det var alltifrån tre år upp till 

20 år. Anders, vars hustru som hade haft sjukdomen i 20 år upplevde det som en otrolig lång 

process. Han visste att det hade en dödlig utgång. Vidare berättade Anders att Anna hade ett 

stort lidande under den första tiden av sjukdomen då hon fortfarande hade koll på saker och 

ting och var medveten om att det inte stod riktigt rätt till. Numera lever Anna i sin egen värld, 

vilket gör att hon inte vet något annat. Där har hon varit sedan ett par år tillbaka.  

Doris upplevde att det nu på sistone hade gått väldigt fort med Dags Alzheimers, han hade 

blivit försämrad vilket Doris menade att det så småningom gör och det går inte att komma 

ifrån. Hon berättade även att det är svårt att veta vart maken befinner sig i hans tankar. En 

upplevelse som särskilt berörde Anders var när Anna efter tio års sjukdom fortfarande kunde 
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sätta sig i bilen och ta på sig bilbältet. Det kunde hon fortfarande sätta på sig även om 

motoriken var nedsatt. 
 

”Under de första åren, jag kommer ihåg att hon körde bil, av någon anledning åkte vi i hennes 

bil och hon körde och höll på att åka på fel sida av en trafikpelare, sedan den dagen vågade  

hon inte köra längre. Där stod den där bilen på parkeringen och jag hade inte hjärta att sälja  

den. Två till tre år senare föreslog jag att vi skulle sälja bilen. När personen körde iväg med 

bilen så skulle du ha sett hennes ögon. Det var grymt, svart. Men hon sa inget, hon var inte den 

som klagade. Det var ju grymt…” (Anders) 
 

Berit upplevde att Bengt hade blivit mer empatisk och visade mycket kärlek. Berit säger att 

hon, ”… Är mer vårdare än hustru, men klart att vi kramas och pussas ibland men inte som 

förr.”  

Doris berättade att hennes make hade blivit mer aggressiv och hans temperament var som 

en berg och dalbana. Detta var påfrestande för Doris och hon menade att det inte var någon 

idé att bli förbannad eftersom det ändå inte skulle lösa situationen.   

Stress 

Vidare så framkommer det att några av deltagarna upplevde stress över situationen, eftersom 

de, när de väl hade lediga dagar, så innebar det att det fanns många saker som behövde göras. 

Berit hade två dagar som hon kunde ägna sig åt något helt annat medan Bengt var på 

dagverksamhet. Detta medförde att hon ofta blev stressad då hon upplevde att hon hade så 

många saker att göra dessa dagar, men att det säkert skulle komma att bli bättre med tiden. 

Carin upplevde även hon en stress, eftersom hon endast hade en dag som hon kunde göra vad 

hon själv ville då Carl var på dagverksamhet. Hon hade ont om tid och bodde en bit utanför en 

mindre stad vilket medförde att det skulle ta tid för henne att ta sig fram och tillbaka, vilket i 

sin tur ledde till att hon inte hann det. Doris make Dag spelade bridge ibland och när han var 

borta så satte sig Doris i fåtöljen och satt där tills maken var hemma igen. Hon tog sig inget 

för när hon väl var ”ledig”. Hon berättade att hon var så slut att hon inte orkade någonting då.  

 
”… Sen det här med vad man själv vill, exempel … jag släktforskar, jag kommer aldrig iväg på 

något sådant, gamla kartor och annat som skulle vara intressant och komma och iväg och lära 

sig mer om. Jag forskar ju via nätet och så men att ändå komma iväg och få fördjupad kunskap, 

det går ju aldrig.” (Carin) 

Oro  

Ytterligare en upplevelse som förekom var en oro, en ständig oro över om något har hänt eller 

om något går fel. Berit berättade att hon, om hon är på kortare ärenden, ringer till Bengt för att 

kolla så att allt står bra till. Carin upplevde en ständig oro. Lite hade släppt men det fanns 

ändå en oro där och hon upplevde att, att om något händer Carl så är det hennes fel och att det 

då beror på henne om något blir fel.  

Även Doris hade en oro för Dag. Numera sov hon inte lika mycket som tidigare och har 

alltid ett vaket öra för att lyssna efter Dags ljud och om han är på väg att gå upp från sängen 

till exempel. Hon berättade att hon hör alla hans rörelser och tänkte även på om något skulle 

hända honom när han gick upp på natten. Hon sov inte så mycket som hon borde göra för att 

orka med dagen, vilket hon menade påverkade henne på lång sikt.  

 
”… Men samtidigt så märker jag någonting annat, förut sov jag alltid mina 7-8 timmar  

per natt, det gör jag inte idag. Jag har ju nästan kunnat sitta vid sängkanten och somnat 

på väg ner till kudden men nu sover jag inte lika tungt längre…” (Doris) 
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”… Ibland orkar man bara inte. Är jag trött så orkar jag inte fullt ut, vilket då påverkar vården 

av min man. Är jag utvilad så går det bättre… Det går inte att stressa, för då blir det fel och 

speglar av sig på min man. Viktigt att tänka på sin egen hälsa för att orka med… Ibland säger 

jag ’sluta tjata’, det blir helt enkelt för mycket.” (Berit) 

 

Carin berättade att hon upplevde en stor börda, genom att hon inte vågade berättade för andra 

att hon kanske hade låtit Carl få vara med på vissa saker eller lämnat honom en stund vid 

handfatet eller något dylikt. Även om hon var glad över något och att det hade fungerat 

förekom en rädsla för att om det skulle hända något så är det hon som får skulden.  

 
”… Men ramlar han … jaha då ska jag stå där och få skuld och inte ha varit tillräckligt 

 uppmärksam osv, det tycker jag är jobbigt. Stor börda, både glädjande och det som är lite 

 besvärligt skulle jag vilja få berätta för andra.” (Carin) 

Roller 

I intervjuerna framkommer att några av deltagarna upplevde sig få nya roller. Berit upplevde 

att hon numera var mer vårdare än hustru och att hon fick en ny roll då det var många 

praktiska saker som hon tidigare inte hade gjort som hon nu blev tvungen att göra. Vidare så 

framkom det att Carin hade förlorat sin roll som husmor och fått andra roller som Carl 

tidigare hade. Tidigare hade de gjort saker som de båda var bra på och delat på vissa sysslor.  

Doris upplevde även hon rollförändringar, främst så var hon inte längre hustru på samma sätt 

som tidigare utan var numera både ”undersköterska, städmadam och hushållerska.” Doris 

upplevde det som svårt när Dag inte ser allt hon gör för honom och att han inte ger något 

tillbaka för det som hon gör för honom.  

 

”… Jag trodde att jag skulle vara fru Danielsson, inte trodde jag att jag skulle vara 

 undersköterska, städmadam eller köksa, det här är bara något man ska göra för att det 

 hör till bilden… ” (Doris)  

 
”Jag har fått lära mig mycket, det här med pellets, pannan, ta kontakt med firman som kommer 

och servar, jag hade kontakt med firman som bytte stuprännor… Det blir som en helt ny roll. 

Det här med att skotta och så vidare. Förra året då när jag hade märkt att stuprännorna var 

dåliga, då fick maken hålla i stegen när jag stod och rensade rännorna. Tänk om de rasar nu, 

men då får jag hänga mig i stuprännan… Jag har ju varit bortskämd för han har ju hållit på så 

mycket och varit kunnig i allt. Det blir en helt ny roll. Mannen har tyckt om att haft den rollen 

och inte tyckt om att jag har lagt mig i. … Mat och allt sådant har vi ju hjälpts åt med i många 

många år. Sista åren var jag bortskämd, då kom jag hem och då var maten på bordet...” (Carin) 

Ensamhet 

Carin berättade att hon upplevde en social isolering, som hon nästan själv valde. Hon 

berättade att hon numera måste hålla kontakt med både sin släkt och Carls släkt, vilket 

innebar att de inte tyckte att hon hörde av sig tillräckligt. Hon berättade att hon hade dubbelt 

så många att ringa till, vilket hon inte hann då hon hade fullt upp att ta hand om Carl. Vidare 

berättade hon att hon hade börjat föra en lista, för att komma ihåg vilka hon hade pratat med 

och vem som ringde vem. Detta för att inte glömma bort. Vidare berättade Carin att det gjorde 

henne ledsen och att detta tog på henne hårdast.  

Även Doris uttryckte en känsla av ensamhet, en ensamhet i hennes makes sjukdom. Hon 

berättade att hon inte hade någon att vända sig till med frågor och Dags dotter jobbade och 

studerade, vilket gjorde att hon inte hade någon tid och Doris hade ingen annan att vända sig 

till.  

 
”… Att kraven som läggs på mig att jag ska hålla kontakt med alla, och det känner jag att jag 
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inte orkar. Bara det här att man ska till neurologen, att man ska ringa efter sjukbil och allt sånt 

där. Det är många samtal som måste ringas. Ja… jag blir väldigt ledsen när jag får sådana 

krav… Jag har försökt att berätta, men så har jag blivit lite arg på mig själv för att jag kanske 

har berättat för mycket. Jag får ändå inte den förståelsen tillbaka och då är det meningslöst att 

försöka. Så det här med social isolering… det är någonting jag själv söker för att orka med. Men 

det ska man ju egentligen inte göra, det är ju tvärsemot…” (Carin) 

Anhöriggrupp 

Samtliga respondenter upplevde att anhöriggrupperna som förekom var mycket bra, eftersom 

de där kunde prata med personer i samma situation och diskutera olika problem som kunde 

förekomma och på så sätt kanske få tips om hur de skulle gå till väga. Respondenterna höll 

med om att deltagarna i anhöriggruppen förstod på ett annat sätt än de som inte var i samma 

situation. Många kommer till dessa grupper för att ventilera sig. ”… Den här anhöriggruppen 

tycker jag är guld värd” säger Carin. 

Carin upplevde det som att det var mycket att hålla reda på, det är olika samtal till olika 

professioner, beställa inkontinensmaterial osv. Hon berättade att det är mycket kringarbete 

runt saker och ibland kan det vara upp till tio samtal för att ordna en enda sak. Vidare 

framkom det att Carin var sjuksköterska i grunden och hade tidigare i sitt yrkessamma liv 

arbetat inom demensvården. Hon upplevde en känsla av att hon fick ta mer ansvar, både från 

läkare och vårdcentral på grund av att hon tidigare hade arbetat som sjuksköterska.  

 
”När min make blev sjuk i gallsten, så läste de i hans journal att jag var sjuksköterska och de 

 hade ont om platser och sa att jag fick ta hem honom eftersom att jag är sjukvårdskunnig, sa 

 de…” (Carin) 

 

Doris berättade att hon upplevde det som att hon hade mer skyldigheter än rättigheter och att 

det var många som var inblandade i Dags sjukdom. Hon berättade att hon tycker det är tråkigt 

att saker och ting tar så lång tid och att det är många olika instanser hit och dit.  

Olika copingstrategier  

Acceptans 

Det förekom många olika strategier för att bemästra de olika situationer som kunde 

förekomma. Anders berättade att den första tiden var jobbig. Han berättade att han 

accepterade situationen som den var och det gick inte att göra något mer åt saken. Vidare 

berättade han att han hade skaffat sig nya fritidsintressen att ägna sin tid åt. Han blev medlem 

i styrelsen för demensföreningen i hans kommun, vidare började han även motionera tre dagar 

i veckan.  

 
”… Men du vet jag har ju accepterat saker som det är och har alltid varit sån och det är inget 

 som går att göra någonting åt… Det är som det är…” (Anders) 

 

Vidare berättade Anders att hans hustru Anna hade varit sjuk i drygt 20 år, och de senaste 

åren har hon bott på ett särskilt boende för dementa. Han berättade att om Anna hade blivit 

hastigt sjuk hade det nog varit svårare att hantera. Eftersom det har varit en lång process så 

har allt bearbetats under tiden främst omedvetet berättade han. ”… Jag har aldrig haft sådana 

tankar...”, berättar Anders. 

Bemötande & problemlösning 

Det framkom av intervjuerna att alla respondenter var överens om att det var viktigt att hitta 

sätt att bemöta den dementa. Anders berättade att det är angeläget att lära sig hur man ska 
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umgås med en dement människa. Man ska inte börja fråga en massa saker som kan ställa till 

det för dem då de inte hänger med på samma sätt som tidigare.  

Berit berättade att hon försökte hitta olika rutiner för att klara av vardagen. Hon menade att 

man inte ska stressa men att det ibland är oundvikligt att bli irriterad. Hon berättade att hon 

har lärt sig att ta god tid på sig för att klara av de olika situationerna. Berit berättade att hon 

försöker förklara en sak i taget för att inte styra till det i Bengts tankar. Hon hade lärt sig 

under åren hur hon skulle göra på bästa sätt.  Anders säger att, ”… Man ska lära sig att umgås 

med en dement människa…” 

Även Doris försökte hitta olika lösningar för att klara av vardagen, och hon berättade att 

när hon står där med ett problem så löser hon det alltid på något underligt vis. Hon har hittat 

knep för att få vardagen att fungera. Doris make Dag hade ett väldigt hett temperament, och 

hon hade lärt sig att hon kunde se på Dag på morgonen huruvida hans humör var. Om 

humöret var någorlunda harmoniskt så visste hon att förmiddagen kunde bli relativt lugn. Om 

humöret däremot var sämre så visste hon att hela dagen skulle bli dålig. När Dag blev arg så 

gick Doris ut i köket en stund för att sedan komma tillbaka in till Dag som hade glömt varför 

han var arg tidigare. ”… Så här tror jag väldigt många har det, så jag är inte unik…” säger 

Doris. 

Carin nämnde att hon försökte göra det bästa av situationen och försökte hitta lösningar 

som gjorde de olika situationerna möjliga att hantera. Hon berättade att om hon hade bråttom 

så tog det dubbelt så lång tid om hon visade att hon var stressad. Vidare berättade Carin att 

hon hade lärt sig mycket under tiden och att hon inte kunde prata lika fort som sitt gamla 

tidigare jag, hon berättade även att hon använde sig av ett annat tonläge och rytm för att Carl 

skulle förstå lättare. Även hon tog en mening i taget när hon skulle förklara något, annars 

behövde hon upprepa meningen. Carin berättar att,”… När vi har besök då kommer min 

gamla personlighet fram…”  

Carin berättade att hon försökte ligga steget före hela tiden, för att det då var lättare att 

planera dagarna. Skulle de iväg på något ärende så planerade hon in så att Carl fick vila en 

stund före aktiviteten för att han ska kunna orka. Hon berättade att hon bara kunde göra en 

aktivitet om dagen. Var det till exempel både ett tandläkarbesök och ett frisörbesök så fick 

hon avboka det ena och lägga all fokus på det andra för att underlätta för Carl. Doris försökte 

också vara förutseende hela tiden för att kunna hantera situationerna som uppstod.  

Förträngning 

Det framkommer av intervjuerna att Berit tog dagen lite som den kom och tänkte inte så 

mycket på vad som kommer att hända med Bengt. Hon berättade att hon planerar dagarna 

utifrån Bengt och att hon försöker leva i nuet och ha det så bra som det går för stunden. 

Vidare berättade Berit att hon läst mycket litteratur för att få kunskap, och är på något sätt 

medveten om vad som kommer att hända men ändå inte.  

Vidare så framkom det att Carin kände att hon hade lurat sig själv, eftersom hon skyllt på 

andra händelser vid begynnelsen av Carls sjukdom. Carin berättade att hon först tänkte att det 

berodde på Carls diabetes, och att det var därför han blev förvirrad och inte kände igen henne. 

När Carl inte kände igen henne blev hon rädd men tänkte ändå att det säkert var blodsockret 

som var lågt. När diabetesen stabiliserade sig trodde Carin att förvirringen skulle försvinna, 

men det visade sig att förvirringen inte försvann och då funderade hon på om det var hans 

epilepsimedicin som var orsaken. När läkaren sänkte dosen på epilepsimedicinen trodde Carin 

att förvirringen skulle försvinna, vilket den inte gjorde. Hon berättade att hon försökte skylla 

på annat och att det inte var från demensen förvirringen kom ifrån.  

 
”… Det är ju sjukdomen det beror på och inget annat, men jag har ju skyllt på annat för att det är 

 mitt sätt att hantera situationen…” (Carin) 
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Anpassning 

Carin berättade att hon tyckte den sociala kontakten var jobbigast, detta för att hon hade ”ett 

skådespel” gentemot Carl som var anpassat efter hans sjukdom. Hon berättade att hon inte 

orkade köra detta skådespel med sina anhöriga. Vidare nämnde Carin att det blir knepiga 

roller, eftersom alla ska hantera situationen på bästa sätt. Hon berättade att hon försöker följa 

med i Carls berättelser och menade på att detta skådespel hade blivit en naturlig del i deras 

vardag. Hon berättade att Carls och hennes anhöriga tog efter detta skådespel när de var i 

närheten av Carl till exempelvis i fall de var där på fika. Då kunde de genom att titta på 

hustrun få bekräftat att de kunde fortsätta spela och att det var okej. De försöker spela med i 

situationen för att det då blir lättare att hantera situationen. Carin berättade att om hon inte 

skulle följa med i Carls verklighet skulle det bli konflikter, flera gånger dagligen. Även Berit 

anpassade sig efter Bengt och försökte att hänga med i hans verklighet. 

 
”… Ja, man måste ju följa med i den verklighet som finns, den verklighet som för den sjuke är 

 verklig även om det inte är riktigt…” (Carin) 

 

Som tidigare nämnt så är Carin utbildad sjuksköterska. Hon berättade att hon har haft det 

mycket lättare att hantera situationerna som har uppstått på grund av den bakgrund som hon 

haft. Carin berättade att det har underlättat och hon trodde att om hon endast hade arbetat på 

ett kontor så hade det nog blivit svårare då hon inte skulle ha samma kunskaper. Vidare 

berättade Carin att det nog inte hade gått om hon inte haft den kunskapen. Hon nämnde att det 

är många sjukvårdande uppgifter när det gäller Carl. Carin berättade att hon tog till olika knep 

för att få det att fungera över huvudtaget.  

 
”… Det är nog inte så många som skulle ställa sig att duscha och tvätta varandra som vi gör. Det 

gjorde vi ju aldrig förr, det är något nytt...” (Carin) 

Försvar 

Carin berättade att hon blev taggig när någon la sig i. Detta menade hon berodde på att 

omgivningen var oförstående och att hon försökte förklara för de som la sig i att hon inte 

kunde göra si eller så med Carl. Men även fast hon försökte förklara på ett vänligt sätt så 

förstod de ändå inte, vilket gjorde att hon blev taggig. Hon berättade att hon gärna ville ha tid 

och förbereda sig och att folk inte bara kunde komma och ringa på dörren när som helst. 

Numera kräver allt sin tid, vilket folk inte verkade förstå enligt henne. Carin berättade att hon 

gärna vill se över badrummet och kanske hinna baka en kaka och vara den husmor hon en 

gång tidigare varit.  

 
”De runt omkring verkar inte förstå den process som ligger bakom en hel dag… De tror väl att 

vi är hemma hela dagarna…” (Carin) 

 

Vidare berättade Carin att folk tyckte mycket, till exempel att hon skulle gå ut och promenera 

med Carl för att det var viktigt att han fick röra sina muskler. Hon berättade att hon tar det 

personligt och att hon inte behöver bli taggig om de bara lyssnade på henne, men de gjorde 

inte det så då blev hon arg. Carin menade på att ingen skulle säga till henne vad hon skulle 

göra för de har ingen aning om hur en dag ser ut och vilken tid allting tar. Det hade varit 

skillnad om det hade varit en neurolog som hade föreslagit något, då kunde hon i alla fall 

diskutera saken med henne på ett annat vis då neurologen har mer kunskap än henne. På så 

sätt blir det en annan förståelse som inte blir likadan när någon anhörig lägger sig, i berättade 

Carin. Carin berättade även att hon kommer i försvar när någon lägger sig i.  
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”… Nu blir jag undervisad av sådana som har mindre kompetens än jag och då blir jag arg, jag 

har mer kompetens. Vissa gör det av välmening, men det kanske hade varit likadant även om jag 

hade blivit pensionär på vanligt vis... Om något försök lagt sig i vårt liv så skulle nog min make 

ha sagt ifrån, vi har haft den här auktoriteten över våra liv och sen helt plötsligt förlorar vi 

den…” (Carin) 

Behov av stöd  

Egen drivkraft  

Ur intervjuerna framkommer det att respondenterna har olika behov av stöd. Vissa var nöjda 

med stödet de hade och några önskade sig mer stöd. Anders berättade att han inte behövde 

något stöd. Han menade att det stödet som fanns räckte till för honom. Vidare berättade 

Anders att han tog kontakt med en biståndshandläggare för att få Anna till ett annat boende. 

Vid flera tillfällen tog han Anna till närliggande sjukhus för att se hur det stod till med henne 

och vid ett av tillfällena hade de frågat honom hur Anna mådde och han berättade att hon var 

stark som en björn men att han däremot hade haft i tur och ordning, influensa, bältros och 

vinterkräksjuka. Anders berättade att de tog hand om Anna eftersom att de förstod att det var 

på väg neråt för honom. Sjukhuset tog hand om Anna ett par veckor och när hon var 

färdigbehandlad så var det kommunen som hade betalningsansvar och kort därefter fick Anna 

plats på ett särskilt boende.  

 
”… Jag vill inte ha mer stöd, har träffar i gruppen... Vi har cafékvällar och lite av varje, så vi 

träffas…” (Anders) 
 

Vidare så fick han information från sjukhuset som han tyckte var bra. De anordnade träffar 

och de tog väl hand om honom berättade han.  

Anders berättade att hans mamma uppfostrade sex barn alldeles själv och hon klarade sig 

utan stöd vilket han tyckte att han också gjorde. Han hade ett stort socialt nätverk med barn 

och barnbarn som fanns nära. Anders är med i styrelsen för kommunens demensförbund och 

där anordnar de olika träffar, informationsträffar och ibland är det café då det är mer för 

trevlighetens skull. Han berättade dock att det är regelbundet få som kommer till dessa träffar.  

”… Sen de här cafékvällarna, då är det mera skoj. Då träffas vi och pratar och lättar hjärtat 

eller vad man ska kalla det…”, berättar Anders. 

Informationsletande & anhöriggrupper 

Berit och Carin berättade att de sökte mycket information själva. Dels på internet där det 

ständigt uppdateras med ny forskning etc. Carin lånade väldigt mycket böcker för att läsa in 

sig på området och även Berit läste mycket litteratur för att få ökad kunskap. Doris berättade 

att hon var väldigt frågvis som person och frågade ofta om hon fick möjlighet till det. Hon var 

även medlem i demensförbundet och fick därigenom en tidning som tog upp olika händelser 

och vad som sker inom forskningen. Även hon hade försökt att leta upp fakta för att få en 

förståelse för sjukdomen. Vidare så tyckte både Berit och Carin att anhöriggrupperna var 

väldigt bra, eftersom de kunde prata med folk i samma situation och ventilera sig om det 

behövdes. Vid dessa träffar kunde det vara olika professioner som var med och informerade, 

såsom sjuksköterskor som berättade om de senaste rönen, sjukgymnast, arbetsterapeut och 

även väntjänst som är en frivilligorganisation som stödjer äldre personer. I Doris kommun 

förekom ingen anhöriggrupp, vilket Doris tyckte var synd då hennes tidigare erfarenhet av 

anhöriggrupper har varit positiv. Hon hade medverkat i en grupp i en annan kommun och 

berättade att informationen som förekom där var väldigt värdefull och fick tips om olika 

hjälpmedel för att hantera vardagen. Ledaren för gruppen fick en annan tjänst och därmed 

rann hela gruppen ut i sanden. I hennes egen kommun är intresset för litet och så länge de inte 
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får ihop till en egen grupp får de tillhöra andra kommuner, som kan vara svåra att ta sig till 

om man inte har bil, något som Doris inte har längre.  

 
”...Jag är ju med en gång i månaden, anhöriggrupp… Det är bara kvinnor i gruppen… Två 

 timmar, och den gruppen vill jag inte missa. Vi dricker kaffe och pratar med varandra…” 

 (Carin) 

Kommunens insatser 

Berit berättade att hon hade fått hjälp av kommunen med att ha Bengt två dagar på 

dagverksamhet och Carin hade Carl en dag på dagverksamhet, för att de då skulle få 

avlastning. Berit hade utöver dagverksamheten avlösning i hemmet för att då kunna få 

avkoppling och varva ner. Vidare så hade hon även beviljat korttidsboende 6 veckor per år för 

att kunna åka iväg på resor och vila upp sig. En annan avkoppling för Berit var att sitta vid 

datorn för att ventilera sig med andra människor, vilket hon gjorde när maken gått och lagt 

sig. ”… Kan fortfarande resa, det är avkoppling för min del.”, berättar Berit.  

Vidare så berättade Berit att det fanns bra stöd och hon hade fått tips på vårdcentralen för 

vidare information. Det hon önskade var att biståndshandläggaren skulle ha mer kunskap 

inom demens och att fler fick utbildning inom området för att göra korrekta bedömningar. 

Berit berättade att det i hennes kommun förekom ett samarbete mellan kommun och landsting 

för att få ut kunskap till de som är i kontakt med personer som är drabbade.  

Carin berättade att de i hennes kommun hade så att de kunde bo över natt på ett 

korttidsboende, men att hon inte hade provat det ännu. Vidare så berättade Carin att hon i och 

med att hon hade dagverksamhet en dag i veckan inte var beviljad att få avlösning också, 

vilket kommunen menade berodde på att hon i och med att Carl var på dagverksamheten så 

tog hon inte hand om Carl på heltid. Vidare berättade Carin att Carl en gång i tiden var på 

dagrehab, det var kommunen som hade det men det var i landstingets regi. Då kunde hon 

utnyttja tio timmars avlastning men efter en tid fick han inte längre vara på dagrehab utan då 

krävde Carin att han skulle få komma in på dagvård istället. Vilket han fick men då blev Carin 

av med de där avlastningstimmarna som hon tidigare hade haft.  

Doris berättade att stödet i hennes kommun var begränsat, hon tyckte att hon hade fått 

dålig information från biståndshandläggaren och behövde själv fråga för att få information 

och blev hänvisad runt till flera andra. Hon berättade att hon inte hade fått någon information 

om vad som fanns att erbjuda för Dag. Bara för ett par dagar sedan hade hon fått information 

om dagverksamhet och då har Dag varit sjuk i 8 år. Hon blev hänvisad vidare och tyckte att 

ansvaret hela tiden låg på henne. Doris menade att bromsen låg när man kommer till dem som 

ska ta hand om ärendet.  

 
”… Det går inte att ha avlösning om man har dagvård, eftersom jag har dagvård en tisdag i 

veckan så kan jag inte få mer avlösning, eftersom jag då inte tar hand om honom på heltid… Så 

vi gör det ju billigt för kommunen...” (Carin) 

Den anhöriges kunskap och hjälpbehov 

Carin, som var sjuksköterska i botten berättade att hon kommit långt på den kunskap som hon 

hade med sig från sitt yrkesliv. Utan den kunskapen hade hon nog velat ha mer information. 

Fast hon kände ändå att hon ville ha mer information även idag. Vidare så berättade Carin att 

hon kanske inte hade efterfrågat tillräckligt med hjälp. Carin menade att de på vårdcentralen 

har sagt att hon får ringa om hon har några frågor, men hon ville inte störa dem eftersom hon 

vet vilken arbetsbelastning de har.  

 
”… Det är mitt eget fel där, jag har chansen att ringa men gör inte det… Jag tycker synd om 

dem som inte har någon kunskap... Jag är säker på att hemtjänst måste sättas in tidigare där… 
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 Eftersom de inte har den kunskapen…” (Carin) 

 

Carin belyste att det som hon tyckte var viktigt var att läkare och andra professioner borde 

avsätta lite tid till de anhöriga. Hon menade att det inte behöver vara en längre tid men att de 

då får en annan bild av det hela och får möjlighet att berätta det viktigaste. Carin tryckte ändå 

på att fokus bör ligga på patienten, men att det bör vara med måtta och rimlighet.  

”Lyfter man inte de anhöriga så brakar det, om anhöriga inte tar den titeln så brakar vården 

 ihop. De biter sig själva…”, säger Carin.  

Även Doris uttryckte en vädjan om att den anhöriges hjälp skulle vara mer utannonserad 

och hon tyckte att det kanske skulle finnas någon broschyr eller ett litet häfte som kunde 

finnas på apotek, vårdcentraler och läkarmottagningar för att på så sätt få reda på vilka 

rättigheter man har. Doris tyckte att hon gjorde allting som sjukvården borde göra och hon 

berättade att det inte fanns någon att vända sig till. Doris berättade att hennes 

biståndshandläggare, trots den dåliga kontakten, var hennes livlina.  

Carin önskade mer information och funderade över hur samarbetet såg ut och undrade om 

det inte är svårt att vara biståndshandläggare och göra en korrekt bedömning. Carin tyckte att 

det var många som är inblandande i vården av den sjuke vilket hon tyckte kunde vara onödigt. 

”Man kan ju tänka sig att om de söker hjälp så har de ju faktiskt ett behov av hjälp…”, säger 

Carin.  
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ANALYS  
 

Under följande kapitel kommer mitt resultat att analyseras mot min tolkningsram och tidigare 

forskning. Detta för att få en ökad förståelse för deltagarna i min studie. Även här används de 

tre teman som grundar sig i frågeställningarna i studien, vilka är upplevelser, olika 

copingstrategier och behov av stöd.  

Upplevelser 

Hygien 

Anders var den enda som upplevde att det var jobbigt att sköta Annas hygien, medan Carin 

däremot duschade tillsammans med Carl för att underlätta vården. Att Anders upplevde det 

som jobbigt att sköta Annas hygien skulle kunna ha att göra med det Tornstam (2010) 

beskriver att vi människor har olika roller och att det skiljer sig huruvida det är en man eller 

en kvinna. Vissa roller tillskrivs oss automatiskt såsom kön, och i och med vårt biologiska 

kön förekommer vissa rollförväntningar. Det kan vara så att Anders upplever det som att det 

inte är hans roll att sköta Annas hygien då han inte är den omvårdande typen som vanligen 

inte ses till män utan det är mer vanligt att kvinnorna sköter omvårdnaden.  

Minnesförlust 

Samtliga deltagare upplevde det som jobbigt att deras partners glömde saker som de sa till 

dem. Anders hustru och Carins make hade dagar då de inte kände igen dem. Upplevelsen av 

detta skulle kunna tolkas som det Tornstam (2010) beskriver som förlusten av signifikanta 

andra. Den signifikanta andra utgör en viktig del för individen och är den främsta 

beståndsdelen i individens nätverk. I och med att Anders och Carins partners ibland har 

svårigheter att minnas vilka de är medför det att Anders och Carin är på väg att förlora sina 

signifikanta andra i och med minnesförlusten. Detta kan jämföras med det Paun (2003) 

skriver om i sin forskning gällande att kvinnorna i hennes studie upplevde olika förluster, då 

främst genom att deras män tappar förmågan att kommunicera och att de på grund av 

sjukdomen inte längre kommer ihåg. Anders hustru Anna har sedan en tid tillbaka tappat 

förmågan att kommunicera och lever i sin egen värld.  

Stress 

Berit, Carin och Doris upplevde alla tre en stress över sin situation, vilket Anders inte gjorde. 

Anledningen till att Anders inte kände denna stress beror sannolikt på att hans hustru bor på 

ett särskilt boende vilket medför att han inte har samma ansvar som de övriga deltagarna. 

Stressen som kvinnorna upplevde förekom även när makarna var borta på dagverksamhet 

eller annan aktivitet. Vetskapen om att de endast hade ett visst antal timmar eller dagar till 

förfogande kan ha medfört den upplevda stressen, eftersom de vet att tiden är begränsad och 

det kan vara mycket som ska göras då som det inte finns en möjlighet att göra när maken är 

hemma. Stress är en vanlig upplevd känsla hos anhöriga enligt Sand (2002) och de kan även 

uppleva att de inte räcker till och att de blir utarbetade på grund av alla krav. Det är också så 

att de anhöriga som vårdar inte får samma möjlighet till ledighet som vanlig vårdpersonal får. 

De arbetar ett visst antal timmar, vilket de anhöriga inte gör. De som bor med den de vårdar 

slutar aldrig att vårda, det sker dygnet runt menar Sand. Berit, Carin och Doris upplever alla 

tre en stress, främst då när de är avlastade. Stressen de upplever kan bero på att de under alla 

andra timmar av dygnet vårdar sin sjuke make, vilket medför att de har svårt att varva ner när 

de väl får avlastning. 
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Oro 

En annan upplevelse som förekom bland deltagarna var oro, en ständig oro som påverkade 

deltagarna. Berit ringde till sin make för att se till så att allt var under kontroll. Carin hade en 

oro gällande att om något händer Carl så är det hennes fel. Doris sov inte som förut och hade 

alltid ett öra öppet för att höra om maken klev upp eller gjorde något annat under natten. Hon 

sov inte lika mycket som hon borde för att klara av dagen. Ovanstående kan ses till det Sand 

(2002) förklarar som bundenhet, det vill säga att individen som vårdar har svårt att lämna den 

sjuke eller har en oro ifall något skulle hända. Detta kan i sin tur leda till ytterligare stress och 

börda enligt Sand. Carin upplevde även en stor börda, för att få skulden om något gick fel. 

Enligt Sand kan de anhöriga känna en skuld, då de upplever att de inte gör tillräckligt, vilket 

kan så vara i Carins fall då hon är rädd för att något ska bli fel och att hon då är rädd att få 

skulden av andra för att hon inte gjort tillräckligt. Även i Mannions (2008) forskning 

upplevde deltagarna sämre hälsa och en minskad sömn samt sämre smärttolerans än tidigare.  

Roller 

Deltagarna upplevde sig få nya roller. Berit upplevde sig mer som en vårdare än hustru vilket 

även Carin gjorde. Att Berit och Carin fått en ny roll som vårdare innebär att de enligt 

Tornstam (2010) lär sig vårdrollens värdemönster och beteenden vilka kommer att ses 

naturliga efter en tid då individen har anpassat sig efter dessa mönster. Berit och Carin såg sig 

inte som fruar längre, vilket enligt Tornstam innebär att de inte längre använder sig av de 

mönster och beteenden som anses vara normalt för en hustru på samma sätt som tidigare. 

Tornstam förklarar att rollen som make/maka exempelvis innebär att vara trogen och stötta sin 

partner, vilket Carin och Berit fortfarande gör men de upplever sig inte ha den rollen då de har 

anpassat sig efter situationen som vårdare. Rollen som make/maka innebär ett naturligt sätt att 

uttrycka sig och att vara på som Carin och Berit inte längre upplever lika tydligt som innan 

makarna blev sjuka. Tornstam förklarar att vissa roller kommer att förändras under livets 

gång, och att vid hög ålder förekommer många förändringar som bidrar till att en individ får 

förändrade roller. Detta kan tolkas till samtliga deltagare då de alla upplevde olika 

förändringar. Doris upplevde flera olika rollförändringar då hon kände sig som flera olika i en 

och samma roll och var, som även Berit och Carin tidigare nämnt, inte längre den fru hon 

hade önskat. Skillnaden hos Doris var att hon upplevde det som svårt att inte få någon 

uppskattning av Dag, som inte såg allt vad hon gjorde för honom. Att Doris upplever att hon 

saknar uppskattning från Dag kan innebära att hon fortfarande försöker hålla fast vid rollen 

som hustru och som Tornstam skriver upprätthålla de mönster och beteenden som hör till 

rollen som maka. Tornstam menar att individen måste förstå den nya rollen för att kunna 

identifiera sig med denna samt även förstå de värdemönster som uppstår i samband med den 

nya rollen. Det kan vara så att Doris inte accepterat dessa nya roller som hon upplever och 

försöker upprätthålla den roll som hon en gång tidigare har varit, det vill säga fru till sin 

make. Enligt Tornstam behövs motivation att ta sig an den nya rollen för att individen ska 

kunna ta till sig nya beteenden och värdemönster. Då Carin är uppgiven över att Dag inte ser 

allt vad hon gör för honom kan hon ha fastnat i den rollen som hustru och har därmed svårt att 

identifiera sig med de roller som hon beskriver sig ha numera och saknar därmed motivation 

för att acceptera de nya rollerna.  

Anders hade inte samma rollbyten som de övriga deltagarna men även han hade förlorat 

rollen som make i och med att Anna inte längre bor hemma och har svårt att känna igen 

honom som sin make. Tornstam förklarar förlusten av rollen som make/maka både positiv och 

negativ. I Anders fall skulle det kunna ses till det positiva eftersom hans hustru Anna varit 

sjuk under en så lång period och har varit lidande i många år. Enligt Tornstam kan den 

positiva effekten bidra till att maken blir lättad då det under en längre tid varit en påfrestning 

för alla i omgivningen. Anders kan av förlusten som make ha påverkats positivt i den 
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bemärkelsen att hans psykiska hälsa har blivit bättre då det varit en stor påfrestning under 

Annas många sjukdomsår. Även Carin upplevde en rollförlust då hon förlorat sin roll som 

husmor och fått ta över roller som Carl tidigare hade. I forskningen som Paun (2008) gjorde 

framkom det att många kvinnor precis som Carin hade förändrat sin roll och fick ta över saker 

som deras män tidigare hade gjort. 

Ensamhet  

Carin upplevde en social isolering som hon valde själv, som hon uttryckte det. Detta gjorde 

henne ledsen. Hon upplevde det som jobbigt att hålla kontakten med båda sidor av släkten. 

Att Carin upplever en social isolering kan bero på att Carin inte upplever sig få det stöd hon är 

i behov av från sina anhöriga då de ibland ifrågasätter hennes val. Enligt Brattberg (2008) är 

det sociala nätverket en bidragande faktor till att individen klarar av de olika situationerna 

som förekommer, detta genom att de visar stöd och finns till. Det kan vara så att Carin är mer 

känslig som person, vilket enligt Brattberg kan medföra att individen reagerar starkare och har 

djupare känslor för de olika situationerna som uppstår. Då Carin inte orkar hålla kontakten 

med alla släktingar och att de saknar den förståelse för vad Carin gör kan det bidra till att det 

gör henne ledsen och upplever denna isolering. Mannion (2008) nämner i sin forskning att 

sociala aktiviteter kan komma att minskas då de anhöriga som vårdar blir begränsade av det 

ansvar som förekommer vid vården. Dock framhäver författaren att sociala aktiviteter minskar 

risken för social isolering. Carin nämnde att hon är medveten om att det inte är positivit att 

isolera sig men att det var svårt att undvika då hon har detta ansvar för Carl.  

Även Doris upplevde en ensamhet, men här var det mer en ensamhet som rörde hennes 

makes sjukdom där hon inte hade någon att vända sig till. Brattberg (2008) menar att en 

individ som har ett stort socialt nätverk kan komma att få stöd därifrån för att hantera 

situationer bättre. Ett stort socialt nätverk stimulerar individen och får på så sätt större 

självtillit. Det kan vara så att Doris saknar ett socialt nätverk som kan bidra till att hennes 

självtillit ökar, vilket medför att hon känner en större ensamhet i makes sjukdom då hon inte 

har någon att vända sig till. De kontakter hon hade var med Dags dotter som inte hade någon 

tid för att ge Doris det stöd som hon egentligen behöver. Vilket i sin tur kan medföra att Doris 

upplever ensamheten ännu tydligare.  

Anhöriggrupp 

Samtliga deltagare var överrens om att anhöriggrupperna var bra, de kunde prata med andra i 

samma situation och de förstod på ett annat sätt än de som inte var i samma situation. 

Deltagarnas upplevelser av att anhöriggrupperna var positiva kan jämföras med Pauns (2003) 

forskning, där det visade sig att kvinnorna använde sig av anhöriggrupper för att få stöd och 

en ökad förståelse för sjukdomen.  

Carin kände att hon hade mycket att hålla reda på, och att hon fick ta ett stort ansvar då hon 

hade sjuksköterskeutbildning i grunden. Då Carin tidigare varit sjuksköterska kan kraven på 

henne se annorlunda ut. Enligt Sand (2002) kan kraven på vårdaren fastställas genom de 

förmågor och resurstillgångar som finns utanför familjenätverket. Kraven styrs av 

ekonomiska och ideologiska bestämmelser som förekommer i samhället och de avgör hur 

hjälpbehovet blir bedömt och hur ansvaret hos de anhöriga definieras. Här kan samhället då 

tycka att Carin ska ta mer ansvar då hon har den kunskap som krävs även om hon har rätt till 

hjälp precis som alla andra.  

Doris kände att hon hade mer skyldigheter än rättigheter. Det kan ha varit så att hon 

upplevde en motvilja då hon själv fick ringa runt och att allt tog sådan tid samt att det var 

många inblandade hela tiden. Att Doris upplevde detta som jobbigt skulle kunna bero på att 

hon inte har ett så stort socialt nätverk som medför att Doris känner sig nedstämd. Detta kan 

ses till Brattberg (2008) som förklarar motvilja genom att individen är uttråkad och har en 
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avsaknad av upplevelser. Det kan vara en lång väntan på något viktigt samtal eller att något 

ska hända, då kan det uppstå en känsla som gör att individen känner sig uttråkad och att 

ingenting händer. Vilket det i Doris fall kan vara då hon upplever att saker och ting tar lång 

tid och att det är en lång väntan.  

Olika copingstrategier 

Acceptans 

Deltagarna hade olika strategier för att hantera de olika problem som kunde uppstå. Anders 

var mer accepterande när det gäller det som sker än de övriga deltagarna. Detta skulle kunna 

betraktas som det som Johansson (2007) beskriver som en emotionellt inriktad copingstrategi, 

som innebär att individen försöker att tänka positivt och inte tänka på situationen som ett 

problem. Genom att Anders är mer accepterande av situationen kan det vara hans sätt att 

hantera allt på. Anders berättade att han under sin uppväxt har lärt sig att acceptera saker för 

vad det är och att det inte går att förändra. Johansson menar att en individ lär sig att hantera 

olika situationer utifrån de erfarenheter som har uppkommit vid tidigare händelser. Via 

tidigare händelser kan individen lära sig att hantera olika situationer och kan lära sig att 

påverka copingförmågan. Anders hade mycket stöd av att hans mamma hade klarat av ett tufft 

liv, vilket gjorde att han såg det på samma sätt, om hon klarar det så klarar även han det. 

Genom att Anders accepterar Annas sjukdom medför det att han håller sig fast vid detta för att 

hantera situationen och upprätthålla en vardag. Han får på så sätt en distans till sjukdomen 

och ser sjukdomen på ett annat sätt, precis som Johansson (2007) förklarar. Anders utökade 

sina fritidsintressen, han började simma tre dagar i veckan och blev även medlem i 

demensförbundet.  Deltagarna i studien hade olika lång erfarenhet beroende på hur lång tid 

deras partners hade varit sjuka. Anders hustru hade varit sjuk i 20 år. Han beskrev att det hade 

varit en lång process och han visste att utgången var dödlig. Vetskapen om att Anna ska dö 

och att hon varit sjuk under en så lång tid gör att Anders med stor sannolikhet har bearbetat 

situationen mer eller mindre under alla dessa år. Enligt Brattberg (2008) kan man se detta som 

en bra copingförmåga, vilket innebär att individen har accepterat händelsen för vad det är och 

att vissa saker inte går att påverka och det som går att påverka görs i den mån det är möjligt. 

Anders har accepterat situationen som den är och försöker göra det bästa av situationen. 

Doris, vars make hade varit sjuk i 8 år upplevde även hon att hennes man hade blivit 

försämrad den sista tiden men hon visse att det så småningom skulle komma att bli så och att 

det inte gick att komma ifrån. I och med detta skulle det även vara så att hon också på något 

sätt har accepterat vad som kommer att hända med hennes make. Detta skulle kunna ses till 

det Brattberg (2008) skriver om gällande att individen skapar kontroll, en kontroll över 

situationen som gör att den blir hanterbar. Genom att individen försonas med vad som händer 

ökar möjligheten för individen att upprätthålla kontrollen över situationen. Kontrollen medför 

att individen får en acceptans för det som kommer att hända samt så ökar förmågan att kunna 

förutse vad som kommer att hända. Genom att Doris är medveten om vad som kommer att ske 

så småningom medför det att även hon kommit till en acceptans i situationen. Carin och Berit 

däremot vars makar bara hade varit sjuka ett par år, nämnde inget om någon acceptans utan 

det var snarare att de tog en dag i taget och Berit menade att hon inte vill tänka på vad som 

kommer att ske framöver. Enligt Brattberg (2008) kan detta beteende förklaras som 

undvikande strategier, att individen förnekar och distanserar sig mot hotet. Då Berit inte vill 

tänka framåt och fundera över vad som kommer att hända utgör hennes strategi en trygghet 

mot att hon lever i nuet. Carin däremot nämnde åtminstone att hon försöker förutse vad som 

kommer att hända, vilket kan tolkas till det Brattberg (2008) benämner som kontroll över 

situationen. Carin försöker se situationen så positivt det går och genom att hon försöker 
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förutse vad som komma skall kan hon förbereda sig mer mentalt och skapa en någorlunda 

kontroll över situationen.  

Bemötande och problemlösning 

Berit, Carin och Doris försökte hitta lösningar för att hantera vardagen och dess eventuella 

problem som kom att uppstå. För att klara av vardagen försökte dessa tre att hitta olika knep 

och rutiner för att få en fungerande vardag. Detta överensstämmer med det Johansson 

benämner som probleminriktade copingstrategier, som innebär att individen försöker 

minimera stressen som uppstår i situationen och försöker hitta olika alternativa lösningar för 

att hantera situationen. Detta kan även ses till det Brattberg (2008) förklarar som att individen 

saknar en mening med livet, och för att fylla ut tomheten som individen kan uppleva fylls 

dagarna med olika aktiviteter, detta medför att hjärna luras och tänker inte på tråkigheterna på 

samma sätt. En jämförelse kan dras till Papastavrou, Tsangari, Karayianni, Papacostas, 

Efstathiou och Sourtzie (2011) beskriver när det gäller att stressfaktorer kan minskas om 

individen har en effektiv hantering av de svårigheter som uppstår. Deltagarna var medvetna 

om att de inte skulle stressa i olika situationer, eftersom situationerna ofta blev värre genom 

att stressen försvårade omsorgen av den sjuke. Johansson (2007) menar att en individ måste 

använda sig av olika psykologiska strategier för att hantera olika situationer som kan 

uppkomma under livet även om de är kortsiktiga eller långsiktiga.  

Förträngning 

Samtliga deltagare var väldigt olika i sina personligheter och hade som tidigare nämnt olika 

strategier för att hantera situationen. Berit, vars make hade varit sjuk i tre år, försökte att inte 

tänka framåt på vad som skulle hända utan tog dagen som den kom. Detta skulle kunna tolkas 

till det Johansson skriver om förträngning av situationer, som förekommer vid emotionell 

copingstrategi. Individen försöker upprätthålla en fungerande vardag genom att inte tänka på 

de svårigheter som förekommer. Genom att Berit inte tänker framåt och endast tar en dag i 

taget tillåter hon sig själv att hantera situationen och förtränger det som faktiskt kommer att 

ske. Det är vanligt förekommande att en individ tar till sig flera olika strategier för att hantera 

situationer. Berit använder sig både av probleminriktade och emotionellt inriktade strategier, 

eftersom hon försöker lösa de problem som förekommer i de olika vårdsituationerna men 

genom den emotionella copingstrategin förtränger hon vad som komma skall och 

upprätthåller vardagen på detta sätt.  

Till en början använde även Carin förträngning som strategi, eftersom hon till en början 

skyllde Carls sjukdom på andra omständigheter såsom hans diabetes och olika mediciner. 

Genom att Carin trodde att hans sjukdom berodde på annat var det hennes sätt att få en 

mening i vardagen genom att ta till den strategi, som innebar att hon inte behövde fokusera på 

vad som faktiskt hände med hennes man just i det skedet. Johansson (2007) skriver om att när 

en individ känner sig hjälplös uppstår ett starkare behov av att ta till de emotionella 

copingstrategierna för att kunna hantera situationen. Det var kanske detta Carin gjorde i 

begynnelsen av Carls sjukdom då hon möjligen kände en hjälplöshet för vad hans sjukdom 

skulle innebära och försökte då hitta andra svar till vad som orsakade hans beteende, vilket 

ledde till att hon tog sig an de emotionella copingstrategierna. Andrén och Elmståhl (2008) 

såg i sin forskning att copingstrategier påverkar hälsan beroende på individens förmåga att ta 

till sig de olika copingstrategierna. Om en individ har lättare att ta sig an olika 

copingstrategier medför det att individens hälsa utvecklas positivt.  

Anpassning 

Berit, Carin och Doris vårdade fortfarande sina makar i hemmet medan Anders hustru Anna 

numera bodde på ett demensboende. Detta kan ha påverkat deltagarnas olika strategier, Berit, 

Carin och Doris hade liknande strategier med varandra. Johansson (2007) skriver att de 
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probleminriktade strategierna används för att få mer information om situationen och få tips 

och information från erfarna personer samt att hitta andra alternativ. Alla tre har sökt 

information och råd av andra för att hantera situationen. Anders behöver inte längre på samma 

sätt söka information utan hanterar situationen genom att fylla vardagen med andra sysslor för 

att på så sätt upprätthålla en struktur i vardagen då hustrun inte längre bor hemma hos Anders.  

Carin är den enda av deltagarna som berättade att den sociala kontakten var jobbig och att 

hon använde ett skådespel för att kunna hantera Carls situation. Både Carin och Berit följde 

med sina makar i deras verklighet för att undvika konflikter. Detta skulle kunna ses till det 

Johansson förklarar som känsla av sammanhang (KASAM), ju högre KASAM en individ har 

desto fler copingstrategier utvecklar de. Det kan så vara att Carin och Berit upplever en hög 

känsla av sammanhang då de har utvecklat flera olika strategier för att hantera de olika 

situationerna. Johansson menar att om en individ har hög KASAM utgörs en möjlighet att 

lösa problemen lättare och se saker positivt samt har lättare för att söka stöd. Detta kan 

jämföras med det Andrén och Elmståhl (2008) förklarar att om en person inte känner någon 

känsla av sammanhang i att vårda sin sjuke partner så kan de uppleva att situationen är svår 

att hantera. Vilket därmed kan medföra att de har mindre resurser att anpassa sig som vårdare 

vilket i sin tur kan leda till social isolering bland annat, vilket kan öka belastningen för den 

som vårdar. Doris, vars make ofta blev arg, hanterade situationen genom att gå därifrån vilket 

för henne är ett sätt att visa hur hon hanterar situationen och för att undvika onödiga bråk. Det 

kan vara så att Doris har en lägre känsla av sammanhang som då medför att hon hanterar 

situationen på detta sätt.  

Försvar 

Carin som hade en bakgrund som sjuksköterska ansåg att hon hade lättare att hantera de olika 

situationerna än någon som inte har den bakgrunden. Eftersom hon tidigare har jobbat inom 

demensvården har hon många erfarenheter därifrån som hon kan applicera nu när hon vårdar 

Carl. Hon tog även till en strategi som gjorde henne taggig mot andra, vilket kan vara hennes 

sätt att försvara sig då det är hon som är mest insatt i Carls situation. Även de andra 

deltagarna löste problem som enligt Johansson (2007) utgör en god copingstrategi men 

deltagarna kan ha olika grad strategier beroende på hur de är som individer och vad de har 

varit med om tidigare. Andrén och Elmståhl (2008) lyfter i deras forskning att individer med 

hjälp av copingstrategier kan manipulera miljön eller kontrollera sina svar känslomässigt.  

Behov av stöd 

Egen drivkraft 

Berit, Carin och Doris var alla i behov av stöd även om det var olika nivåer på vilket slags 

stöd de behövde. Anders däremot ansåg sig inte behöva något stöd utan var nöjd så som det 

såg ut idag. Anna bor visserligen inte hemma längre, vilket kan vara en orsak till att Anders 

inte känner ett lika starkt behov av stöd som de övriga deltagarna. Men det skulle kunna 

tolkas till det Brattberg (2008) förklarar att män är mer analytiska än kvinnor och reagerar inte 

lika känslomässigt. Anders kan ha sett situationen på ett annat sätt än kvinnorna och då 

reagerat analytiskt och tagit sig an Annas sjukdom genom att placera henne på ett hem då det 

blev det bästa för henne men även då Anders inte längre kunde ta hand om Anna hemma. 

Männen söker inte heller lika omfattande stöd som kvinnorna gör. Anders sökte visserligen 

stöd då han tog Anna till sjukhus för regelbundna kontroller, men han visade inget behov av 

att få ett eget stöd utan nöjde sig med stödet som gick till Anna. Att Anders valde att ta 

kontakt med en biståndshandläggare när han började tycka det var jobbigt att ta hand om 

Anna och då främst hygienen kan bero på det Sand (2002) menar att det inte är männens 

främsta roll att sköta omsorgen utan det tillhör mer kvinnornas identitet. Vilket kan ha berott 
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på att Anders inte såg sig själv som en vårdare på det sättet, utan sökte hjälp med ett annat 

boende för Anna. Sand belyser dock att bara för att en individ avstår från att vårda sin sjuka 

partner innebär det inte att den anhöriga inte hyser några känslor för den som ska vårdas. Bara 

för att Anders gjorde valet att låta hans fru komma på ett boende så betyder inte det att han 

inte längre hyser några känslor för sin hustru som de andra deltagarna gör, som fortfarande 

vårdar sin make i hemmet. Anders hade ett stort socialt nätverk vilket kan ha gjort att hans 

behov av stöd inte har varit lika stort som övriga deltagare. I och med att han får stöd från 

barn och barnbarn medför det att han får ett informellt stöd. Sand (2007) menar att det sociala 

nätverket utgör en viktig grund främst för männen.  

Informationsletande och anhöriggrupper 

Berit, Carin och Doris sökte mycket information själva för att hålla sig uppdaterade om 

sjukdomen och den senaste forskningen. Vilket Johansson (2007) beskriver som 

probleminriktade strategier, att individen söker information och rådfrågar erfarna personer om 

olika händelser. Det i sin tur innebär att de har en god förmåga att handskas med situationerna 

i den mån att de alla vill få fram information och söker stöd hos andra.  

Vidare så tyckte Berit och Carin att anhöriggrupperna var bra och de hade regelbundna 

träffar med dessa. Doris däremot hade ingen grupp att vända sig till och var ledsen för att det 

inte fanns någon grupp i hennes kommun. Mannion (2008) förklarar i sin forskning att 

stödgrupper är en fördel för de som vårdar, då de kan få värdefull hjälp att identifiera sig med 

andra som är i samma situation som dem själva.  

Kommunens insatser 

Berit och Carin fick hjälp med avlastning från kommunen, båda hade dagverksamhet och 

Berit hade även avlösning och korttidsboende för att på så sätt få avlastning. Även Anders 

hade fått hjälp av kommunen då hans hustru fick särskilt boende. Doris däremot har fått ringa 

mycket själv och har fått dåligt med information om vilka möjligheter till stöd det finns för 

henne och hennes make. Hon blev hänvisad runt till flera andra och tyckte att ansvaret låg på 

henne hela tiden. Raivio m.fl. (2007) fann i sin forskning att anhöriga ofta är omedvetna om 

vilka tjänster som finns tillgängliga och är därmed i behov av information. Doris var inte 

medveten om vilka tjänster som fanns tillgängliga trots att hennes make varit sjuk i åtta år.  

Den anhöriges kunskap och hjälpbehov 

Carin tyckte att det var viktigt att läkare och andra professioner borde avsätta tid till de 

anhöriga. Även Doris hade en vädjan om att den anhöriges hjälp skulle vara mer 

utannonserad. Doris hade endast sin biståndshandläggare som livlina, trots den dåliga 

kontakten. Doris verkade inte ha så stort socialt nätverk, vilket kan bidra till att hon känner ett 

starkare behov än de andra att få information och stöd. Brattberg (2008) förklarar att en 

individ som inte har kontroll över situationen kan uppleva en hjälplöshet, vilket skulle kunna 

förklara Doris känslor då hon saknar någon att vända sig till och blir på så sätt hjälplös då hon 

inte vet vart hon ska vända sig. Sand (2002) menar att den som vårdar sin partner lätt kan bli 

ensam i ansvaret av den sjuke. Doris som saknar kunskap om vilken hjälp som finns att 

erbjuda hade ingen aning om vart hon skulle vända sig förutom till sin biståndshandläggare 

som i sin tur hänvisade henne vidare. Raivo m.fl.(2007) visade i sin forskning att hälften av 

deras deltagare upplevde att de inte hade blivit erbjudna offentliga tjänster när de väl behövde 

det. Det förekom ett missnöje då det var svårt att få information. Detta missnöje förekom 

likaså hos Doris, då även hon hade svårt att få information. Att Doris till skillnad från de 

andra deltagarna i studien upplevde ett större behov av stöd och hjälp kan bero på att hon inte 

har lika stort socialt nätverk som de andra. I och med detta har hon ett större behov av att få 

hjälp från samhället då hon inte har någon annan att vända sig till. Brattberg (2008) förklarar 

att en individs nätverk kan bidra till en förbättrad hälsa. Då Doris saknar ett socialt nätverk så 
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kan det medföra att hennes hälsa blir försämrad och att hon då får svårare att hantera vissa 

situationer.  
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SLUTSATSER OCH SLUTDISKUSSION 
 

Under följande kapitel presenteras studiens slutsatser och slutdiskussion. Diskussionerna är 

indelade utefter de tre teman som följer studiens frågeställningar, upplevelser, olika 

copingstrategier och behov av stöd. Vidare ges en inblick i studiens begränsningar och 

styrkor samt förslag till vidare forskning.  

Upplevelser 

Uppsatsens huvudsyfte var att få en ökad förståelse för anhöriga som vårdar sina partners och 

vilka upplevelser som förekommer samt hur de har hanterat situationen. Vidare syftade 

studien till att undersöka hur stödet från samhället ser ut och betydelsen av det sociala 

nätverket runt den anhörige. Det som har framkommit ur empirin är att respondenterna hade 

någorlunda liknande upplevelser. Dessa upplevelser rörde sig allt ifrån oro, stress och en 

upplevd börda över att vårda sina partners. Intressant var att Anders som var den enda som 

inte längre vårdade sin fru hemma upplevde att det var jobbigt att ta hand om hustruns hygien. 

Carin och de andra hade inte några problem med detta. Kan det bero på de olika 

rollförväntningarna som förekommer om vad som är kvinnligt och manligt? Enligt Sand 

(2002) ligger det i kvinnans identitet att vårda och ge omsorg, som tydligt kan ses i studien är 

att kvinnorna vårdade sina män utan att se det som något konstigt. Sen att Anders tog beslutet 

att Anna skulle komma till ett särskilt boende var säkerligen inget lätt beslut för honom att ta 

och han såg nog att det var det bästa för Anna, dessutom är han avsevärt mycket äldre än de 

övriga intervjupersonerna. I studien som Paun (2003) gjort gällande kvinnors upplevelser så 

visade det sig att kvinnorna ansåg att det var en självklarhet att ta hand om sina sjuka män och 

att de gjorde ett medvetet val i att vårda sin make i hemmet i stället för att placera dem på ett 

särskilt boende. I hennes studie upplevde kvinnorna att hemmet var det bästa stället att vårda 

sina makar på och ett särskilt boende var en sista utväg. Intressant att kvinnorna i min studie 

gjorde valet att ta hand om sina makar och de lever upp till de rollförväntningar som rollen 

som hustru utgör. De ser ingen annan väg förrän de blir mycket sämre. Anders valde att 

hustrun skulle på boende när det blev svårt för honom att ta hand om hustrun, då hon inte 

längre klarade av sin egen hygien. Genom att deltagarna har delat med sig av sina upplevelser 

har första frågeställningen blivit uppnådd då de har delgett många olika upplevelser av att 

vårda sin närstående.  

Olika copingstrategier 

Olika copingstrategier som Johansson (2005) nämner innebär en förmåga att hantera de olika 

situationerna som uppstår. Intressant var att samtliga deltagare hade sina olika knep och tips 

på hur de skulle klara av vardagen. De hade lärt sig med tiden hur de skulle agera och vad 

som blev bäst för just deras partner. Det är fascinerande hur människan kan utveckla olika 

strategier för att hantera olika situationer och att vi tar med oss saker som hänt tidigare i livet. 

Det i sin tur gör att vi kan hantera olika situationer på olika sätt beroende på vad vi har med 

oss sedan tidigare och vilka händelser som har utlöst olika strategier. Resultatet visar att 

deltagarna i studien hade goda copingförmågor men beroende på vad de hade för andra 

erfarenheter visade sig förmågorna i olika styrkor och på olika sätt. Anders hustru och Doris 

man hade haft sjukdomen längst och Anders och Doris var de som var mer accepterande av 

vad som skulle komma att ske. De hade till skillnad från Berit och Carin kommit till den 

punkten där de var införstådda på ett annat vis medan Berit och Carin fortfarande tog en dag i 

taget. Ändå så hade Berit och Carin förmågan att hitta lösningar till uppkomna situationer och 

de sökte stöd hos andra vilket enligt Johansson (2005) tyder på bra förmåga att bemästra olika 

situationer. Det måste vara svårt att försöka lösa varje problem och som Berit och Carin 

nämnde att de spelade med i deras makars verklighet. Detta gör de för att undvika konflikter 
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och onödigt tjafs. Styrkan att kunna upprätthålla en vardag som inte är i den normala 

verkligheten eftersom de spelar ett skådespel måste vara svårt och då ha förmågan att orka 

detta är verkligen beundransvärt. Papastavrou m.fl. (2011) klarlägger i sin forskning att 

positiva copingstrategier utgör mest kraft och effekt för att dämpa olika effekter och genom 

att vårdgivaren utvecklar dessa positiva copingstrategier kan de fortsätta att upprätthålla sin 

vårdande roll. En fundering gällande att Berit och Carin fortfarande klarar av att upprätthålla 

vardagen skulle kunna bero på att deras män inte varit sjuka lika länge som Anders och Doris 

partners. Detta för att Doris visserligen fortfarande löste problem och olika situationer, men 

det förekom ändå en trötthet där som de andra inte visade på samma sätt. Det skulle kunna 

vara så att Berit och Carin inte har kommit till den punkten att det är lika jobbigt, även om de 

tycker att det kan vara påfrestande för dem. Doris undrade hur länge hon skulle kunna orka 

med, ska det bli när det händer något eller hade hon behövt säga stopp för länge sedan? Det är 

intressant att hon ändå funderar på det sättet, att hon kanske egentligen inte orkar men gör det 

för att det är en del av bilden som hon säger. Vad är bilden kan man fundera? Att alla fruar 

ska vårda sina män oavsett och det är inte acceptabelt att placera sina män på hem bara för att 

det ligger i kvinnans natur att ge omsorg? Är det inte viktigt att tänka på huruvida man 

faktiskt klarar av det också? Den som vårdar får ofta försämrad hälsa genom det ansvar som 

vårdsituationerna ger. Papastavrou m.fl. menar att anhöriga som vårdar sina partners och som 

lever i en nära relation lättare drabbas av belastning då de är tillgängliga hela tiden. Eftersom 

de delar ett liv tillsammans ses det som naturligt att ta hand om varandra och det blir då mer 

än vad exempelvis hemtjänst skulle bidra med. De är där, gör vad de ska sen åker de igen, 

men inte de anhöriga. De finns där dygnet runt och är behjälpliga med minsta lilla. Vilket ger 

en annan förståelse för deltagarna när de berättar att de alltid finns till och det även på natten. 

Det måste leda till att de lätt blir överbelastade vilket i sin tur bidrar till att deras egen hälsa 

påverkas. Genom att deltagarna har berättat hur de löser olika problem har det gett mig en 

grund för att kunna gå vidare och analysera vilka deras olika copingförmågor var som de 

använde sig av för att hantera olika situationer, som var den andra frågeställningen i studien.  

Behov av stöd 

Samtliga deltagare hade olika behov av stöd, deltagarna hade alla haft kontakt med 

biståndshandläggare och några av dem hade fått hjälp med avlastning och som i Anders fall, 

fått hjälp med annat boende. Doris däremot, upplevde att hon inte hade fått tillräckligt med 

information och tyckte att ansvaret låg på henne att få fram information. Även Berit och Carin 

nämnde att ett samarbete hade varit att rekommendera då det ofta är många inblandande och 

att biståndshandläggarna saknade den kunskap som de tyckte att de skulle behöva. Vidare så 

framkom det även att Doris kommun inte hade någon anhöriggrupp, utan hon fick åka till 

närliggande kommun vilket kanske inte är så lätt när man är 73 år. De övriga deltagarna hade 

anhöriggrupper att vända sig till. Raivio m.fl. (2007) nämner i sin forskning att det 

förekommer ett missnöje bland deras deltagare för att de hade svårt att få ut information om 

de tillgängliga tjänster som fanns och man var omedvetna om vilka tjänster som finns. Mitt 

resultat visar detsamma som Raivio m.fl. Hur kan det komma sig att det är så svårt att få ut 

information? Meningen med socialtjänsten är att de ska ge hjälp till dem som är i behov av det 

och erbjuda stöd till anhöriga. Men till vilket pris ska anhöriga ringa runt och försöka luska 

fram vilka tjänster som finns just för dem när de inte har en aning om vad som kan finnas? 

Måste de veta vad som finns för att få hjälpen? Doris i min studie, hade inte så stor koll på 

vad som fanns att erbjuda, och under dessa åtta år som hennes make hade varit sjuk hade hon 

bara för någon vecka sedan fått information om vilken hjälp det fanns för hennes make.  

Sen har socialtjänsten olika riktlinjer att förhålla sig till och är det ett gemensamt hushåll 

där den ena klarar av hushållssysslorna så bidrar det till att de inte får hjälp med sådana 

sysslor. Biståndshandläggarna har många regler och riktlinjer som de ska följa, men bör det 
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ändå inte vara så att de som vårdar kan få information om vad som finns att erbjuda? Jag 

menar inte att de ska ha någon uppsökande verksamhet, även om det kanske vore lämpligt, 

men genom första kontakten vid sjukhuset borde det kunna gå att få information om vilken 

hjälp som finns tillgänglig. Även om det kanske inte är aktuellt just då men det kan komma att 

bli framöver. Det kanske inte räcker med att få ett telefonnummer till en biståndshandläggare, 

utan det kanske som Doris nämnde bör finnas någon liten broschyr om vad som finns att 

tillgå. Det är inte säkert att alla har den orken att ringa till en biståndshandläggare för att få 

hjälp. Doris nämnde att biståndshandläggaren var hennes enda livlina, men ändå så hänvisade 

denne till andra som gjorde att Doris återigen fick tillbaka ansvaret när hon kanske försöka 

lägga ifrån sig lite ansvar. Vilket kan leda till att det blir tröttsamt att hålla på att ringa runt till 

olika instanser när det enda hon behöver är att få lite hjälp med avlastning eller vad det kan 

vara. Informationen är a och o. Utan information vet ingen vart man ska ta vägen och vad som 

finns. Eftersom det kan finnas de som upplever det som jobbigt, att ringa runt till olika 

instanser och när de väl ringer och blir hänvisade till andra så lägger de ner processen att söka 

hjälp vilket leder till att de fortsätter att kämpa hemma tills det uppstår en omöjlig 

boendesituation. Det borde gå att underlätta för alla dessa som vårdar sina anhöriga hemma. 

Vidare kan det vara så att vissa personer är mer framåt i deras personlighet och orkar kämpa 

för saker men det finns många som inte orkar. Andrén och Elmståhl (2008) menar att det går 

att förebygga ohälsa genom att sätta in tidiga insatser. Genom att identifiera de olika negativa 

erfarenheterna som anhörigvårdarna kan uppleva kan detta medföra att de kan få hjälp att 

reflektera över de copingstrategier som kan förekomma och få en balans i situationerna de 

befinner sig i. Det framkommer också att det sociala nätverket spelar in gällande om man är i 

behov av mer stöd. Doris som inte hade så stort socialt nätverk upplevde att hon inte hade 

någon att vända sig till. Hon var den som var mest berörd över att inte ha fått någon 

information om vad som finns, det kan ju vara så att biståndshandläggaren fått uppfattningen 

om att Doris inte behöver något stöd eftersom att hon inte hört sig för. Men samtidigt, om hon 

inte vet vilken hjälp det finns, så kan hon ju inte efterfråga hjälp heller.  

Samtliga deltagare förde en diskussion om att det borde förekomma ett samarbete på något 

vis som inkluderar både patienten som är sjuk och även den anhörige, så att båda parter får 

stöd och även att biståndshandläggare får kunskap som kan vara viktig i deras bemötande. 

Oftast är det inom primärvården som den första kontakten tas då de söker för eventuella 

minnesproblem, men om det då gick att fånga upp de anhöriga i samband med dessa besök så 

kanske det skulle bidra till att stödet utformades bättre. Utifrån deltagarnas erfarenheter av 

stöd och olika behov samt betydelsen av det sociala nätverket finner jag att min tredje 

frågeställning har blivit besvarad.  

Studiens begränsningar och styrkor 

När det gäller studiens begränsningar, har jag funderat hur mina respondenter upplevde 

intervjuerna, då de inte var tänkta att vara som intervjuer utan mer som samtal. Detta gjorde 

att det var upp till deltagarna att bestämma om de ville dela med sig eller inte. Det är inte 

självklart att de vill dela med sig av allt då det är ett ganska känsligt ämne. Jag använde mig 

endast av några fåtal frågeställningar för att medvetandegöra att det ändå är om dessa 

frågeställningar intervjun ska handla om. Om jag skulle ha haft en strukturerad intervjuguide 

skulle jag kunnat ställa mer konkreta frågor, men frågan är om deltagarna hade velat svara på 

frågorna då de i sådana fall skulle kunna upplevas privata och även kränkande. Detta skulle 

kunna ha medfört att de inte velat svara överhuvudtaget. Nu har jag under samtalen förklarat 

mitt syfte och låtit samtalen vara väldigt öppna. Det är modigt gjort av deltagarna att dela med 

sig av sina upplevelser och erfarenheter. Det märktes på de olika deltagarna hur mycket de 

ville dela med sig och vilka som var lite öppnare än andra. Detta kan ha berott på deras olika 

personligheter och att de faktiskt sitter med en främmande person som vill höra deras 
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upplevelser av något som för dem kan vara väldigt svårt att prata om. Enligt Johansson (2005) 

är det centrala i livsberättande historier att få deltagarna att berätta om sina liv, och detta 

medför att intervjuaren bör förmedla en uppmuntran och reflektera över ordvalen för att 

underlätta samtalet. Jag tycker att deltagarna delade med sig av sina erfarenheter mycket bra 

och sen att det var vissa som valde att berätta mer beror säkerligen på hur de är som individer. 

Styrkan i studien tycker jag är att deltagarna har skildrat sina upplevelser så som de har gjort 

och de har varit väldigt öppna och velat berätta vad som har skett och hur de upplever det, 

vilket har gjort att studien är mer utformad efter dem än om jag skulle ha haft en strukturerad 

guide och ställt frågor utefter de svar som jag ville ha.  

Slutsatser 

De slutsatser som kan dras är för det första att alla individer har olika upplevelser av att vårda 

och det är viktigt att ta vara på deras upplevelser för att få en ökad förståelse för vad som sker 

i situationerna. För det andra är det viktigt att få kunskap om olika copingstrategier, för att det 

i sin tur gör att vi får blir medvetna om varför individer reagerar som de gör vilket medför att 

vi kan hjälpa dem att hantera de olika situationerna utifrån deras egen förmåga att bemästra 

dem. Den tredje slutsatsen är att samtliga deltagare upplevde att det saknades samarbete och 

information samt att det sociala nätverket var av stor betydelse för att främja deltagarnas 

hälsa, vilket även kan styrkas i tidigare forskning som bl.a. Raivio m.fl. skriver om. 

Informationen är viktig för individerna för att förstå deras situation och att de inte är 

ensamma i den situation de befinner sig i samt att det finns stöd att få. Anhöriggrupper i varje 

kommun borde vara något som det satsas mer på, för att det har visat sig att det är bra att 

kunna få identifiera sig med andra och prata om olika upplevelser och få tips och råd av andra 

människor i samma situation. Detta styrker även Mannion (2008) i sin forskning, gällande att 

stödgrupperna utgör en fördel då de kan hjälpa individer att hantera de olika 

copingmekanismerna som förekommer. En utomstående kan ha svårt att sätta sig in i 

situationen på samma sätt som en som faktiskt har varit med om det, vilket gör att det då blir 

svårt att ge konkreta tips på samma sätt som en individ som faktiskt lever i situationen. Det 

går inte att föreställa sig vilken situation de som vårdar befinner sig i och vilken styrka de har 

för att hantera detta.  

Resultatet om behov av stöd visar att vi måste engagera oss mer i de anhöriga och lyfta 

fram dem i deras situationer. Låta stödgrupper finnas kvar och inte lägga ner dessa. 

Anhörigvårdarna är många och de behöver allt stöd de kan få för att hantera situationerna. 

Som Carin nämnde, ”lyfter man inte de anhöriga så brakar det, om anhöriga inte tar den 

titeln så brakar vården ihop. De biter sig själva.” När Carin säger att de biter sig själva så 

menar hon att kommunerna borde vara glada över att det förekommer ett så stort antal 

människor som väljer att vårda sina anhöriga hemma. Genom att ge dessa människor lite 

avlastning orkar de längre. Det ska inte vara något de ska kämpa för, men sen att det finns 

regler och riktlinjer som ska följas är förståeligt. Men informationen om vad som finns 

tillgängligt borde synliggöras mer.  

Förslag till vidare forskning 

Då jag i min studie har utforskat ämnen som upplevelser, copingstrategier och behov av stöd 

ser jag att det skulle kunna behövas mer forskning gällande behov av stöd, för att kunna 

synliggöra vad folk i allmänhet som vårdar sina anhöriga tycker och huruvida de upplever att 

stödet de får är bra. Genom att forska vidare och studera stödet hos anhöriga kanske det 

väcker till förändringar för att se deras situation på ett annat sätt. Genom att studera vidare på 

behov av stöd kan man även utforma studier som berör biståndshandläggare och andra 

professioner för att låta dem ge sin syn på saken.  
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BILAGA 1 
2012-10-29 

 

Hej,  

 

Jag heter Michaela Karlsson och jag studerar till socionom på Örebro universitet. Jag kommer 

under hösten att skriva min C-uppsats inom socialt arbete med fokus på livskamrater som 

vårdar sin partner som har fått diagnosen Alzheimers sjukdom.  

 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för partners upplevelser av att vårda sin 

respektive som har diagnosen Alzheimers sjukdom samt att undersöka hur stödet ser ut 

omkring partnern som vårdar sin sjuke. För att kunna genomföra min studie behöver jag din 

hjälp för att nå ut till min målgrupp. Jag skulle uppskatta om du har möjlighet att gå ut med en 

förfrågan i föreningen om det finns några som skulle kunna tänka sig att ställa upp på en 

intervju. Nedan följer information om vilka deltagare det är jag söker.  

 

Jag söker fyra-fem deltagare som kan tänkas vara intresserade av att berätta sin historia om 

upplevelserna hur det är att vårda sin partner som har Alzheimers sjukdom och som har haft 

diagnosen i minst ett år. Jag skulle vilja samtala med deltagarna individuellt i ungefär en 

timma för att få höra deras upplevelser. Intervjuerna kommer att äga rum där deltagaren själv 

önskar och med start från vecka 46.  

 

Det är frivilligt att delta i studien och alla har rätt att avbryta om de så önskar. Uppgifterna 

kommer att hanteras konfidentiellt och det är endast jag som författare som har tillgång till 

uppgifterna. Resultatet kommer sedan att presenteras anonymt, vilket innebär att inga 

personuppgifter kommer att röjas och inte heller staden som föreningen ligger i kommer att 

offentliggöras. De uppgifter jag får in under intervjuerna kommer endast att användas för 

studiens ändamål.  

 

Om någon är intresserad, var vänlig och lämna ut mitt telefonnummer 076- XXXXXX 

alternativt e-post adress;  borttagen.  

 

Tacksam för all hjälp! 

 

Vänliga hälsningar, Michaela Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



      
 

BILAGA 2 

Intervjuguide 

Nedanstående tre frågor har utgjort grunden till intervjuerna. Då jag valde att ha en 

halvstrukturerad intervju och att deltagarna skulle få möjlighet att berätta fritt begränsades 

antalet frågor för att fånga in de relevanta teman som berör studien, dessa teman är 

upplevelser, copingstrategier och behov av stöd.  

 

Hur har du upplevt att det är att vårda/ta hand om din sjuke partner?  

 

Hur har du hanterat situationen? 

 

Hur tycker du att stödet runt dig har varit under din partners sjukdom?  

 

Vid några intervjutillfällen har följande frågor behövt ställas. 

 

Hur länge har din partner varit sjuk?  

 

Hur har det varit för dig att hantera hela situationen? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


