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Abstract. 

 

This study aims at investigating the spousal relationships of persons who have been diagnosed 

with dementia and are living in a nursing home. Eight spouses’ descriptions of their 

relationship, spousal interaction and the relationship´s impact on the spouse´s life were 

captured through qualitative interviews. The results show three main types of interaction 

patterns: one of spousal joy and happiness; a combination of both happiness and sadness; and 

a pattern of no positive reactions. The strength of the relationship was based on the analysis of 

trust, intimacy and commitment to the relationship. The spouses who described their 

relationships as most meaningful were strongly committed and expressed trust. Intimacy was 

generally low. When asked about plans for the future the results showed that some spouses 

included the person with dementia, while others excluded. This combined with the view of 

how the dementia disease affects the person, shows that in meaningful interactions the spouse 

separated the disease from the person. The relationships where interactions were more 

problematic showed that this separation did not occur in the same way. 
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Förord 

 

 

 

 

 

 

Kolibrierna flög livet runt. 

Vingrörelser tillräckligt snabba för tiden skulle stå still. 

Vackra var de.  

   

                                                                                                           Vamaa 
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Inledning 
Demens är en av de sjukdomar där risken för att drabbas ökar ju äldre människan blir (Baikie, 

2002 ). I Sverige beräknas att ca 140 000 människor hade en demenssjukdom år 2006 (Cars & 

Zander, 2006). Demens är ett samlingsnamn för sjukdomar vars symptom drabbar särskilda 

kognitiva hjärnfunktioner. Symptomen yttrar sig som sämre minne, koncentration, språk och 

tänkande och kommer slutligen göra att den drabbade får ett annat beteende (ibid.). I Sverige 

har idag kommunerna det övergripande ansvaret för omsorg och vård av våra äldre 

medborgare. Trots detta tar fortfarande anhöriga till äldre ett stort ansvar gällande omsorg och 

vård (Johansson, 2007). Detta gäller framförallt partners till demenssjuka som tar det största 

vårdansvaret av alla anhöriga (ibid.). Forskningen kring demens och anhöriga har till stor del 

behandlat det vårdansvar och de konsekvenser detta får för den anhöriga partnern (Baikie, 

2002; Hellström, 2005). Relationen och förändringar i relationen där en partner drabbats av en 

demenssjukdom är ett område som är mindre utforskat (ibid.).  I den forskning som finns på 

området idag beskrivs hur parrelationen går från att partnerna arbetar aktivt tillsammans för 

att stimulera relationen till ett läge där partnerna arbetar mer isär och ensamma (Hellström, 

2005). Till följd av sjukdomen nås ofta en punkt där den sjuke partnern blir tvungen att lämna 

sitt hem för att vårdas på ett särskiljt boende (ibid.).  Denna studie tar sin utgångspunkt efter 

flytten och vill undersöka relationen där en partner har drabbats av en demenssjukdom och nu 

bor på ett särskilt boende. 

 

Syfte 
Att utifrån den anhöriga partnerns perspektiv undersöka relationen mellan två partnerns där en 

drabbats av demenssjukdom och bor på ett särskilt boende.  

Frågeställningar 

Hur beskrivs den praktiska interaktionen mellan partnerna idag? 

Hur beskrivs relationen? 

Hur beskrivs relationen påverka partnernas övriga liv? 
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Ämnesbakgrund 
Under denna del kommer olika begrepp klargöras och anhöriga partners synliggöras utifrån 

deras vårdinsatser och ålder. 

 

Begreppsförklaringar 

Demens:   

Demens är ett samlingsnamn för sjukdomar vars symptom påverkar vissa hjärnfunktioner 

(Cars & Zander, 2006). Hjärnskadan påverkar primärt mentala funktioner som minne, språk, 

koncentration, uppmärksamhet och tänkande. Dessa nedsättningar i hjärnfunktioner kommer 

slutligen påverka beteendet. I Sverige finns idag ca 140 000 människor som har en 

demenssjukdom (ibid.). Förekomsten av demenssjukdomar beräknas vara 1 % vid 65 års ålder 

och över 50 % vid 90 års ålder. Till de vanligaste demenssjukdomarna hör Alzheimers 

sjukdom, blodkärlsdemens, blanddemens, pannlobsdemens, Lewy Body demens och 

Parkinsons demens (ibid.). I denna uppsats kommer inte referenser ske till de olika 

demenssjukdomarna utan ordet demens kommer användas för att täcka in alla former. Vidare 

kommer beskrivningar av demenssjukdomens påverkan på den sjuke partnerns beteende 

enbart inhämtas från den anhöriga partnern. I denna studie kommer den demenssjuke partnern 

alternativt betecknas som den sjuke partnern.   

 

Anhörigpartner:  

Anhörig är ett begrepp som enligt Socialstyrelsen definieras enligt: ”Person inom familjen 

eller bland de närmaste släktingarna” (Socialstyrelsen, 2005 sid. 32). Då denna studie syftar 

till att undersöka partnernas relation till den demenssjuke kommer här partnerbegreppet 

skrivas ihop med anhörigbegreppet. Anhörigbegreppet är viktigt att ha med då det tydliggör 

att det är relationen till den sjuke som är intressant, samtidigt som begreppet inte knyter an till 

personliga egenskaper hos den anhöriga. Partnerbegreppet beskrivs ofta i litteraturen som 

maka och make, men då en sådan äktenskaplig definition inte inkluderar samboförhållanden 

kommer partner användas. I denna uppsats kommer både partner- och anhörig-begreppen 

användas ihop. I sammanhang där partnerskapet framgår av texten kommer enbart anhörig att 

användas.    
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Särskilt boende: 

Särskilt boende kommer i denna studie beskrivs utifrån ett permanent boende för äldre där 

offentlig vård och omsorg finns tillgänglig. Efter ädelreformen 1992 tog kommunen över 

ansvaret för olika typer av boenden och institutioner för äldre (Szebehely, 2005).  Detta 

medförde att man inte längre skiljer olika äldreboenden åt. Gamla begrepp som sjukhem, 

ålderdomshem, vårdinstitutioner, servicehus betecknas idag som särskilda boendeformer för 

äldre (ibid.). Särskilt boende definites enligt Socialstyrelsen som: ”individuellt behovsprövat 

boende som ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade” (Socialstyrelsen, 2005 sid. 51). 

 

Anhöriga som vårdare 

Att som anhörig eller partner till en sjuk gå över till att vårda denna är enligt Johansson 

(2007) något naturligt. Det är en del av vad det innebär att ha en relation till någon. När ett 

hjälpbehov hos den sjuka uppstår är det naturligt för den sjukes anhöriga att hjälpa till. På det 

sättet är det vanligt att den anhörige glider in i en hjälparroll. Speciellt vanligt är detta partners 

emellan. Partners beräknas vara den största vårdgivande gruppen (ibid.). Vårdansvaret är 

något som ofta ökar successivt och det är vanligt att kvinnor tar ett större vårdansvar än män. 

Detta är särskilt tydligt när det är barn som vårdar sina föräldrar. Uppdelningen av vårdansvar 

mellan makar anses vara relativt lika, dock är män i denna grupp mer benägna att ta hjälp 

utifrån. Negativa aspekter som beskrivs vid vård av anhörig är ofta känslor av bundenhet 

(ibid.). Ansvaret över sin sjuka anhöriga kan bidra till att anhöriga riskerar att isolera sig och 

minska sitt övriga sociala liv. Den psykiska delen av vården, som innefattar att se sin anhöriga 

bli sämre, beskrivs ofta som mycket värre en den fysiska vården (Johansson, 2007). Det är 

vanligt att den närstående drabbas av oro, nedstämdhet och vanmakt. När en partner eller 

förälder blir sjuk finns det vanligtvis en stark vilja att hjälpa hos de anhöriga och givandet av 

denna hjälp beskrivs ofta som positivt (ibid.).  

 

Social gerontologi 

Då denna studie undersöker äldres relationer är det intressant att även problematisera 
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resultatet i förhållande till gerontologiska teorier
1
. Detta kommer att göras i diskussionsdelen. 

Inom den socialgerontologiska forskningen går två huvudriktningar att urskilja (Tornstam, 

2007). Den ena innehåller aktivitetsteorier som baseras på att äldre fortfarande har samma 

behov och önskningar som de hade när de var yngre. Detta innebär att det är fortsatt viktigt 

med social samvaro och engagemang (ibid.). För att få en gynnsam ålderdom betonas vikten 

av att ersätta de roller som gått förlorade i och med ålderdomen. Det kan bland annat handla 

om yrkesrollen och äktenskapsrollen. Den andra huvudriktningen innehåller 

disengagemangsteorier. Här betonas att äldre inte har samma behov och önskningar som 

tidigare (ibid.). Äldre individer avskiljer sig medvetet från resterande samhälle som ett led i 

att avveckla det levande livet. Denna process präglas i hög grad av tillfredställelse och inre 

harmoni. Det går att exemplifiera dessa skillnader genom föreställningen av att äldre 

människor ofta är uppfyllda av sitt tidigare liv och lever genom att se tillbaka på detta liv, sitt 

”dåtidsjag” (Barusch & Richardson, 2005). Detta kan ses som en föreställning hämtad från 

disengagemangsteorierna. Motsatsen till denna föreställning är att äldre människor inte lever i 

sitt dåtidsjag utan snarare i sitt ”nutidsjag” (ibid.).  

 

                                                           
1
 Teorier kring åldrande och ålderdom.  
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Tidigare forskning 
Under denna del kommer först forskningsläget att beskrivas samt därefter sökord och 

sökvägar som använts i denna studie. Den utvalda litteraturen kommer sedan att presenteras 

utifrån förändringar i relationen och hur interaktionen såg ut innan flytten. Slutligen kommer 

mening av relationen, varför relationen fortsätter, social död och reaktionsmönster efter flytt 

beskrivas.  

Mycket av den tidigare forskning som är gjord om anhöriga och demenssjuka inriktar sig på 

det vårdansvar som anhöriga får ta och konsekvenser av detta vårdtagande (Hellström, 2005). 

Det finns lite forskning om själva relationen i ett förhållande där en har demenssjukdom 

(Baikie, 2002; Hellström, 2005 ). Existentiella frågor som mening, död och frihet finns också 

få studier om (Albinsson & Strang, 2003). Hellström (2005) föreslår att i vidare forskning 

undersöka relationen när den sjuke partnern flyttat till ett särskilt boende. Detta tyder på lite 

forskning inom denna studies undersökta område.  Få undersökningar har gjorts om 

övergångsperioden när en sjuk partner flyttas till ett särskiljt boende (Lundh, Nolan & 

Sandberg, 2003). Då den tidigare forskningen inte är heltäckande kan endast 

handlingsmönster innan flytt och beskrivningar av mening i relationen tas upp för jämförelse 

med denna studies resultat. 

Denna litteratur är funnen dels genom databassökningar i Libirs, ASSIA, DIVA, Pubmed och 

CSA, och dels sökningar i bibliotek. 

Sökord: Dementia, spouse, relation, demens, partner, relation, anhörig.  

 

Förändringar i relationen 

I relationer där partner vårdar varandra sker ofta en förskjutning från en känslomässig relation 

till en mer omsorgsinriktad relation (Johansson, 2007). Den som vårdar sin sjuka partner 

finner ofta glädje i att tillfredställa den sjukes behov (ibid.). Det beskrivs givande att kunna ge 

bra vård och bevara det mänskliga värdet hos sin partner och den vårdande partnern beskriver 

ofta att denna fortfarande får positiv respons i relationen. Förändringsprocessen kan också ses 
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som att kärleksutbytet i relationen byts ut mot ömhet, medlidande och till sist bortstötning och 

brytning (Brännström, Tibblin, Löwenborg, 2000).   

 

Interaktion i relation innan flytt  

Generellt beskrivs relationen mellan partnerna gå från en fungerande relationen där partnerna 

samtalar och lever tillsammans till en relation där de lever ensamma och där praktiska sysslor 

och ansvar alltmer flyttas över till den friska partnern.  

I början av sjukdomen är det vanligt att den sjuke partnern först arbetar ensam med sin 

sjukdomsproblematik i försök att dölja sina symptom (Keady & Nolan, 2003). Därefter börjar 

båda parterna arbeta mer aktivt med sjukdomssymptomen, dock utan samarbete med 

varandra. Det är här fortfarande vanligt att den demensdrabbade försöker dölja sin sjukdom 

(ibid.). Den andra partnern misstänker sjukdomen mer aktivt och försöker bekräfta sina 

misstankar. Det är ofta i detta stadium som sjukdomen diagnostiseras. I denna del av 

sjukdomsutveckling är det vanligt att båda partnerna börjar arbeta tillsammans för att 

upprätthålla relationen. Detta stadium präglas av öppen kommunikation och genom 

gemensamma ansträngningar försöker båda göra det bästa av situationen (Keady & Nolan, 

2003). Detta benämner Hellström (2005) som aktivt understödjande av parrelationen vilket 

innebär att parterna talar om vardagen, hur den ser ut och vad de ska göra. Detta för att 

underlätta och skapa delaktighet för den demenssjuka partnern. Partnerna försöker visa 

varandra uppskattning och tillgivenhet för att aktivt behålla en god relation till varandra. De 

tar in den nya situationen, anpassar sitt handlingssätt efter den och försöker undvika 

situationer som leder till konflikt. Vidare utvecklas upprätthållandet av relationen till ett 

stadium som Hellström (2005) beskriver som bibehållen delaktighet. Stadiet präglas av 

parternas strävan att bibehålla aktiviteten för den demenssjuka partnern och kan innebära 

omdefiniering av arbetsuppgifter i hemmet och olika aktiviteter. Ju längre sjukdomsförloppet 

fortskrider, desto fler uppgifter går över till den friska partnern. Slutligen ger både Hellström 

(2005) och Keady & Nolan (2003) en beskrivning av ensamhet i relationen. Keady & Nolan 

(2003) menar att grunden för en gemensam relation har försvunnit. Detta kan bero på 

sjukdomsutvecklingen eller en tidigare dålig relation som spricker då den blir prövad av 

sjukdomseffekterna. Hellström(2005) beskriver hur partnerna blir alltmer ensamma. Detta 
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stadium beskrivs som ett steg där partnerna inte längre kan dela sina tankar med varandra och 

där den friska partner ensam ansvarar för de uppgifter och saker som skall göras.  

 

 

Meningen i relationen 

I de studier som undersökt relationen mellan partners där en drabbats av en demenssjukdom 

har begreppet ömsesidighet haft stor betydelse (Hellström, 2005; Keady & Nolan, 2003). 

Ömsesidighetsbegreppet introducerades av Hirschfeld som skissade upp fyra olika 

relationsmönster baserade på den anhöriga partnerns upplevelse av ömsesidighet (Hellström 

2005). Hög ömsesidighet med inre styrka innebär att den demenssjuka partnern fyller en 

viktig känslomässig funktion i den anhörigas liv. En förlust av den sjuka partnern skulle 

innebära en stor känslomässig förlust för den anhörige. I hög ömsesidighet med yttre styrka 

fyller den demenssjuka en funktion som härleder till den anhörigas livsstil. Här nämns yttre 

förhållanden som ekonomi. Vid låg ömsesidighet är demenssjukdomen ett för stort hinder för 

den anhöriga för att känslomässigt kunna relatera till den sjuke. Ingen ömsesidighet innebär 

att den demenssjuke inte fyller någon positiv funktion i den anhörigas liv. Den anhörige 

känner lättnad om den sjuke flyttar till en institution.   

Enligt Hellström (2005) baseras ömsesidighet mellan partners mest på givandet av vård och 

omsorg och utbyte av mer fysisk karaktär som att bära matkassar, massera varandra och vila 

tillsammans. Sprickor i ömsesidigheten uppkommer främst av bristande emotionell stimulans. 

Baike (2002) menar att den sjuke partners oförmåga att ta del av beslut och praktiskt avlasta 

är hanterbar. Det som är tungt är istället upplevelsen av att inte längre dela en vardag med sin 

partner. Försämrad kommunikation beskrivs också vara en orsak till varför relationen 

försämras (Marjolein at el, 2003). 

Överlag har det fokuserats på de negativa konsekvenser relationen haft för den anhöriga 

partnern (Baikie, 2002). Förklaringar om varför relationen fortskrider anses därför vara viktigt 

att kartlägga. 
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Fortsatt relation 

I artikeln Till death to do us part försöker författarna (Arlinghaus, Barr, LoboPrabhu, Lomax 

& Molinari, 2005) beskriva olika skäl till varför relationer fortgår sett ur den anhöriga 

partnerns perspektiv.  

För att förklara relationens fortskridande trots den ojämna maktbalans som uppstår i relationer 

där en drabbats av en demenssjukdom, beskrivs en modell av uppskjutande av maktobalans 

(Arlinghaus at el, 2005). Detta grundat på den friske partnerns känslor av att den 

demensdrabbade partnern förtjänar detta och på grund av det den sjuke partnern själv gav i 

förhållandet som frisk. Den anhöriga partnern beskrivs också fortsätta relationen på grund av 

etablerade familjevärden såsom åtagande och engagemang. För att den anhöriga partnern 

fortfarande ska kunna respektera sig själv lever hon upp till sina ursprungliga värderingar, 

trots svårigheterna och fysisk och psykiskt trötthet i nuvarande relation (Arlinghaus at el, 

2005). Vidare uppväger känslor av stolthet de personliga uppoffringarna. Albinsson och 

Strang (2003) beskriver det som en fråga att vara trogen sin relation. Att känslomässigt släppa 

taget skulle kunna innebära känslor av ensamhet, ett slag mot familjelivet och en känsla av 

förlust som är omöjlig att reparera (Arlinghaus at el, 2005).  

En annan förklaring till den anhöriga partnerns upprätthållande av relationen är att det inte 

bara handlar om att hålla ihop relationen, utan också om att den anhöriga partnern försöker 

reparera och återställa de skador som uppstått i relationen på grund av sjukdomens påverkan. 

(Arlinghaus at el, 2005). Detta leder oftast till besvikelse men kan förklara varför den 

anhöriga partnern blir positivt emotionellt berörd av minsta form av kommunikation och 

igenkännande från den demensdrabbade partnern. Detta minsta igenkännande av ursprungliga 

äktenskapliga band kan ge stor glädje och tillfredsställelse hos den friska partnern (ibid.). 

Skäl till varför de anhöriga fortsatte besöka sin sjuka partner uppmärksammas också av 

Albinsson och Strang (2003). Det beskrivs att de anhöriga partnerna kontrollerade att den 

sjuke fick ordentlig vård. Författarna (ibid.) hävdar också att de anhöriga träffade sina sjuke 

partners mer som ett måste än ett resultat av fri vilja. Vidare beskrivs tvånget komma från en 

känsla av skuld över att den sjuke varit tvungen att flytta hemifrån. 

De motsats- och kampförhållanden som finns i studier om relationer där en drabbats av 

demens bör enligt Hellström ses på ett annat sätt (2005). Hon menar att den tidigare synen där 

relationen med en demenssjuk partner sågs som destruktiv är något felaktig. Enligt Hellström 
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(2005) finns det även många positiva effekter av relationen, dock främst då sjukdomen ännu 

inte blivit allvarlig. En förklaring till detta är att viljan att leva som ett par är lika viktigt som 

den personliga autonomin. Vidare anser Hellström att även de positiva effekterna av att ge 

vård bör synliggöras. Detta påstående ges stöd för av Baikie (2003), som beskriver att 

anhöriga partners hellre gör insatsen att vårda sin partner än att helt förlora relationen till 

denne. En annan positiv effekt beskrivs av Marjolein at el (2003) som påvisar att samtidigt 

som relationen försämras, ökar känslan av närhet till den sjuke partnern. Att de anhöriga 

fortfarande kommer på besök och är kvar i relationen förklaras av deras förmåga att särskilja 

personen från sjukdomen (Baikie, 2003) Det är sjukdomen som gör att den sjuke partner är 

som denne är nu. Kärnan av personen är fortfarande där och de älskar fortfarande sin partner. 

 

Social död 

I en artikel av Baikie (2002) beskrivs begreppet social död. Den sociala döden innebär att den 

anhöriga förutser den verkliga döden (ibid.). Den sjuke personen kommer med tiden förlora 

sin förmåga att ta in och reagera på sin omgivning. I vissa avseenden kommer den anhöriga 

redan uppfatta den sjuke som död och känna att den sjuke skulle må bättre av att få gå bort. 

Den sociala döden bidrar till att en sorgeprocess startas hos den anhöriga redan innan den 

faktiska bortgången. I Baikies (2002) studie beskrivs hur upplevelserna av social död skiljer 

sig från tillfälle till tillfälle. Kopplingar görs mellan hur personen en gång var och hur 

personen är nu. Beteenden som härleder från personens tidigare beteende skapar glädje hos de 

anhöriga partnerna och tvärtom. Enligt Baikies (ibid.) älskar de anhöriga fortfarande sin sjuka 

partner, trots riskerna om social död, och de tror att partnern skulle gjort detsamma för dem. 

Vidare beskrivs hur beteenden som normalt skulle kunna skada ett förhållande här ursäktas av 

det faktum att ena personen har en demenssjukdom. Den anhörige klarar av att bortse från 

detta och det påverkar inte synen på den sjuke partnern. I samband med social död beskriver 

Albinsson och Strang (2003) hur anhöriga partnerns ibland förutser den sjuke partners död 

och påbörjar ett sorgearbete trots att den nuvarande partnern fortfarande lever.   
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Flytt & den anhöriga partnerns övriga liv  

Efter att en demenssjuk partner flyttat till ett särskilt boende går det enligt Lundh, Nolan och 

Sandberg (2003) att urskilja tre reaktionsmönster. Dessa är konstruerade utifrån det faktum att 

alla anhöriga partners visade någon form av inblandning eller engagemang för sina sjuka 

partners. För många anhöriga medförde flytten nya möjligheter att återgå till ett mer normalt 

liv. För andra var återanpassningen mer svårhanterlig och de sökte sig till sina familjer för att 

finna mening i livet. De var tvungna att åter bygga upp sitt självförtroende och värde. För 

vissa anhöriga partners innebar flytten känslor av att deras liv var över och de kunde inte se 

längre i framtiden än en dag i taget.   

För att förhindra dessa negativa konsekvenser beskrivs hur förhållandet måste rekonstrueras 

efter flytten och nya roller skapas (Lundh, Nolan & Sandberg, 2003). Efter flytten var det 

vanligast att de anhöriga partnerna fokuserade på att fortsätta relationen med den sjuke. Detta 

gjordes genom att upprätthålla en rutin byggd på omtanke. Det var viktigt för den anhöriga att 

den sjuke partnerns behov tillfredställdes och därför innebar också en del av den nya rollen att 

hålla ett öga på personalen. Trots att anhöriga partnerna tillbringade mycket tid på det 

särskilda boendet, ansåg de ändå att det var skönt att slippa ge vård dygnet runt som de 

tidigare gjort (Lundh, Nolan & Sandberg, 2003). Nya möjligheter öppnades för att bygga upp 

gamla relationer och hitta nya sociala kontakter.  

Slutligen ställer (Baikie, 2002) frågan om de anhöriga partnerna upplever att de inte har 

fullföljt sina löften till sin sjuke partner om denne flyttar till ett särskilt boende. Baikie (2002) 

frågar också utifrån den sociala diskursen om det är ok att lämna över sin sjuka partner till ett 

särskilt boende.  
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Teoretiska perspektiv 

Nedanstående del kommer att behandla det teoretiska perspektiv som det empiriska materialet 

kommer analyseras utifrån. Det teoretiska ramverket hämtas från Giddens beskrivning om det 

modernistiska samhället (2005).  För att förstå de anhöriga partnernas situation kommer den 

teoretiska beskrivningen rikta in sig mot relationerna i det moderna samhället och 

beskrivningar om individers livsplaner, livsstilar och livsstilssektor. Detta kopplat till 

människor skapande av självidentitet och ontologiskt trygghet. I varje teoretisk beskrivning 

kommer sambandet till denna studies undersökning i största möjliga utsträckning förklaras. 

 

Senmodernitet 

Det senmoderna samhället, eller moderniteten, karakteriseras av tre grundläggande företeelser 

(Giddens, 2005). Det första är ”åtskiljandet mellan tiden och rummet” (Giddens, 2005 sid 26). 

Människors handlande delas upp i begreppen ”när” och ”var”. Tiden och rummet uppfattas 

som två dimensioner som korsar varandra snarare än två dimensioner som är sammanknutna. 

Den andra viktiga företeelsen är att sociala sammanhang lyfts ur lokala kontexter och istället 

återfinns i ett globalt socialt sammanhang. Det sociala sammanhanget är alltså frikopplat från 

den lokala sfären och oberoende av tiden. Den tredje företeelsen som Giddens lyfter fram som 

karakteristisk för den moderna tiden är reflexivitet. Detta är betydande i denna studie vid 

analys av relationens betydelse för de anhöriga partnerna. Reflexivitet innebär att människor 

ständigt värderar och reviderar sitt handlade och beteende utifrån nya kunskaper och ny 

information. Det reflexiva reviderandet styrs av individens bakgrund, framtidsplaner och 

genom riskbedömningar. Det som är framträdande i det moderna samhällets reflexiva process 

är den otroliga mängd information som möter individerna. Likaså att informationsflödet har 

frångått anspråk om totalsanning. Informationen i det moderna samhället går således att väga 

mot varandra och kan fortlöpande omrevideras. 

Det kan diskuteras om äldre människor idag, som denna studie riktar sig mot ingår i det 

modernistiska samhället. Detta då äldre människor inte antas vara lika benägna att ta del av 

nutidens informationsflöde samt att de under sin levnadstid växte upp i ett samhälle mer 
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präglat av traditionella normer. Det som talar för, är att äldre människor interagerar med 

människor som lever i det modernistiska samhället och kan antas formas av dem. Likaså att 

de verkar i ett samhälle där inte bara människor, utan också samhällets institutioner, har 

modernistisk karaktär.  Därav finns en relevans för att utifrån modernistiska teorier studera 

denna grupp. 

 

Uppfattning av omgivningen. 

Giddens (2005) faller inom den filosofiska ram som menar att subjektiva upplevelser härleds 

från intersubjektiva relationer där språket och kommunikationen fungerar som länk/brygga.  

Skapandet av en individs subjektivitet sker i interaktion med andra (ibid.). I samband med 

denna studie väcks då frågan hur intersubjektiva relationer med en demenssjuk påverkar den 

friske partnern. Språket beskrivs vara den avgörande faktorn för att individer skall kunna gå 

vidare och inte förlora sin kreativitet i sin sociala utveckling (ibid.) och språket är ju ofta en 

av de förmågor som demenssjuka personer förlorar (Cars & Zander, 2006 ). Det är därav 

intressant att undersöka hur kommunikationen ser ut mellan partnerna och den sociala 

utvecklingen styrs av den. 

 

Rena relationer 

Giddens (2005) menar att det växer upp nya typer av relationer i det moderna samhället. En 

av dessa är de rena relationerna. Rena relationer beskrivs som relationer som enbart baserar 

sig på personernas känslomässiga utbyte av varandra och där yttre faktorer som trygghet och 

ekonomi inte har någon påverkan. Istället för att relationer hålls upp av yttre krafter som 

trygghet och ekonomi, binds den rena relationen samman av krafter inom relationen. Den rena 

relationen är i sig reflexiv, vilket innebär att partnerna ständig värderar relationen och 

innebörden av den.  

Det uppkommer problem vid applicering av rena relationer mellan anhöriga och deras 

demenssjuka partners. Rena relationer förutsätter ömsesidighet där partnerna är likvärdiga 

varandra i relationen (Giddens, 2005). Denna likvärdighet finns inte i relationer med 

demenssjuka. Den teoretiska analysen kommer istället att utgå ifrån den rena relationen som 

en aspekt av de anhöriga partnernas relation till den demenssjuke. Detta för att kunna använda 
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Giddens (2005) teoretiska ramverk för rena relationer, även i relationer där likvärdigheten kan 

anses vara låg. Rena relationer kommer användas för att tydliggöra och synliggöra 

inomboende krafter i partnernas relation och vilken betydelse dessa kan antas ha. 

Traditionella förhållanden och förhållanden som inte är rena i sin karaktär, hålls enligt 

Giddens (2005) upp och legitimeras av externa krafter som ekonomi, släktskap, sociala 

förpliktelser och traditionella band. När demenssjuka personer flyttar till ett särskilt boende 

tar kommunen över mycket av detta ansvar (Johansson, 2007). Ghazanfereeon (2006) 

beskriver i sin studie om särboenderelationer bland äldre att det finns en stark tilltro bland 

äldre i Sverige att kommunen bär upp det ansvar som lämnats över till den. Detta kan 

innebära det omsorgsansvar som anhöriga partners känner kan lämnas över. Yttre förpliktelser 

inom relationer med demenssjuka bör således endast vara av traditionell karaktär till exempel 

värderingar om tvåsamhet.  

 

Förpliktelse, intimitet och tillit  

I rena relationer finns det andra krafter än yttre som bidrar till att relationerna fortlever och att 

parterna inom relationen binder sig till varandra. En av dessa inomboende krafter är något 

som Giddens (2005) beskriver som förpliktelse.  När spänningar uppkommer i rena relationer 

kommer relationen inte avslutas direkt utan fortgå trots spänningar och negativa 

omständigheter. Detta för att partnerna tror på relationen och det är ytterst denna tro som 

förpliktelsen handlar om. Förpliktelse beskrivs också vara den faktor i ett förhållande som gör 

att partnerna kan förvänta sig ett känslomässigt utbyte och stöd över tid.  Förpliktelse är 

vidare något som aktivt beslutas om i relationen i någon form av förhandling. Förhandlingens 

kommunikativa karaktär problematiseras inte ytterligare av Giddens (2005) och i analysen av 

relationen med en demenssjuk kommer förhandlingen att beskrivas utifrån just interaktionens 

kommunikativa möjligheter. Förpliktelse kräver att parterna inom relationen känner 

ömsesidighet
2
 gentemot varandra. Utan känslor av ömsesidighet kan inte det rena förhållandet 

fortsätta existera. I det rena förhållandet eftersträvas att individerna inom relationen är 

självständiga och säkra på sitt eget värde. Om detta inte är fallet är det vanligt att olika 

trögheter i relationen uppstår. Utifrån dessa trögheter beskriver Giddens (2005) uppkomsten 

                                                           
2 Ömsesidighet kan här ses som begreppet används av Hirschfeld (Hellström, 2005) vilket gör att relationen 

mellan anhöriga och demenssjuka på denna punkt faller inom parametrarna för ett rent förhållande 
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av medberoende. När en part i relationen blir medberoende kan hon bli oförmögen att lämna 

förhållandet oavsett hur illa hon far. I analysen av relationer med demenssjuka personer 

kommer medberoendet analyseras utifrån den anhöriga partnerns oförmåga att lämna 

relationen, snarare än den demenssjukes självständighet. Medberoende är tyvärr ett begrepp 

som inte Giddens (2005) vidare problematiserar.   

Den mest grundläggande aspekten på ett hållbart rent förhållande är att det finns en intimitet 

mellan personerna inom det. Giddens (2005) är noga med att skilja begreppet intimitet från 

brist på eget privatliv och minskad personlig autonomi. Intimiteten beskrivs som själva 

meningen i relationen, det känslomässiga utbytet och stimulansen som partnerna får. 

Förväntan om intimitet beskrivs som den tydligaste kopplingen mellan rena relationer och 

självets reflexiva skapande (ibid.). Giddens (2005) beskriver att det sammanfattningsviss går 

att urskilja förpliktelsen och intimiteten i en ren relation enligt:    

”Ett val mellan två människor som förpliktar sig gentemot varandra att dela en meningsfull 

livsstil”. (Giddens, 2005 sid. 117-118  ) 

Intimitet är något som kräver ett visst mått av personlig autonomi hos personerna som delar 

den (ibid.). Det bör råda en balans mellan autonomi, personliga erfarenheter och delade 

känslor för att inte någon av parterna skall bli medberoende i relationen. Vidare behöver 

intimitet inte innebära sexuella förbindelser eller kärlek i förhållandet, utan bör ses i en vidare 

mening (ibid.). När det råder delade meningar om vad meningen i relationen grundar sig på 

kommer enligt Giddens (2005) det rena förhållandet omförhandlas. 

Rena relationer grundar sig också i att partnerna känner tillit för varandra. Tillit är nära 

sammanbundet med känslan av intimitet. Tilliten bygger på att parterna inom relationen 

öppnar sig för varandra (Giddens, 2005). Den bygger också på kunskaper om att den andre 

förpliktat sig i relationen och inte hyser någon fientlighet vare sig gentemot sig själv eller den 

andre. När tillit byggs upp är det avgörande att parterna känner till varandras personlighet och 

handlingsmönster samt att de kan lita på att regelbundet få önskvärda reaktioner hos den 

andre partnern.   
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Självidentitet och medvetande 

Självidentitet är en persons ”själv” som det reflexivt uppfattas utifrån individens tidigare liv 

(Giddens, 2005).  Detta innebär också att en person konstruerar självidentiteten utifrån tankar 

om vad det är att vara en person. En normal självidentitet beskrivs som en stabil känsla av 

självidentitet som är kontinuerlig över tid. En människa kan utifrån sin självidentitet 

kommunicera med andra och en individ känner också att självet är levande och kan utvecklas. 

Självidentiteten är starkt kopplad till en individs förmåga att bygga upp en livsberättelse och 

en livsbiografi. Det är den demenssjuke partnerns del i den anhöriges livsberättelse och 

livsbiografi som gör detta relevant för denna studie, då människors livsberättelser 

sammanflätas genom rena relationer. Det är genom livsbiografin som en individs identitet 

skapas och inte genom handlingar och andras reaktioner på dessa handlingar (Giddens, 2005). 

Livsbiografin inkluderar inte endast känslan av att veta vem vi varit, utan också känslan av att 

veta vart vi är på väg.  

Reflexiv medvetenhet är något som kännetecknar allt mänskligt handlande (Giddens, 2005).  

Individer kontrollerar fortlöpande alla omständigheter kring sitt handlande. Dessa kontroller 

har alltid inslag av rådande diskurs. Frågar vi människor om deras handlande kan de troligtvis 

ge diskursiva tolkningar om varför de genomför dessa handlingar och vilken karaktär de har. 

Giddens (ibid.) menar dock att människors reflexiva medvetenhet inte räcker till vid 

förklaringar av mänskligt handlande utan att människor även handlar utifrån praktisk 

medvetenhet.  

Det praktiska medvetandet beskriver människors handlingar utifrån vad de praktiskt gör 

(Giddens, 2005). Praktiskt medvetna handlingar går inte att reflektera över på samma sätt som 

handlingar som reflekteras kognitivt. Samtidigt menar Giddens (2005) att det praktiska 

medvetandet inte är omedvetet. Det praktiska medvetandet är det människor gör. En praktisk 

handling går inte att samtidigt reflektera över diskursivt. Det praktiska medvetandet är enligt 

Giddens (2005) en brygga mellan en individs kognitiva och emotionella upplevelser av 

ontologiskt trygghet. Då denna studie bl.a. fokuserar på att undersöka interaktionen mellan 

anhöriga och dess sjuka partner, blir deras handlande och deras reflekterande över handlandet 

intressant för att kunna tolka deras emotionella upplevelser av interaktionen och deras 

upplevelse av ontologiskt trygghet. 
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Ontologisk trygghet  

Ontologisk trygghet bygger på att människan har en känsla av kontinuitet och ordning i 

händelserna omkring henne, inklusive sådana händelser som inte befinner sig inom direkt 

synhåll från henne (Giddens, 2005). Vidare bygger ontologisk trygghet på att individer delar 

en verklighet med andra personer. Tryggheten skapas i hög grad av tillförlitlighet i sociala 

interaktioner och kontexter. Detta gör det intressant att se om trygghet även skapas i 

relationen med en demenssjuk, eller om demenssjukdomen utmanar känslorna av trygghet, 

kontinuitet och ordning. För att uppleva trygghet och för att kunna leva ett normalt liv 

behöver människor ta vissa saker för givet (ibid.). Saker som tas för givet kan ifrågasätta oss 

själva, andra och hur vi uppfattar objekt runtomkring oss.  Dessa ifrågasättanden skulle kunna 

diskuteras och dissekeras av människor, men tas för givna för att individer ska kunna fortsätta 

leva ett normalt liv.  Det kan även röra sig om ifrågasättanden gällande tid, rum, kontinuitet 

och identitet. Att bortse från vissa frågor och ta dem för givna måste bekräftas och 

understödjas i sociala överenskommelser mellan olika individer. Detta för att bortseendet av 

fenomenet skall vara tillförlitligt.  Således förutsätter dessa mänskliga överkommelser ett 

”tyst” accepterande av bl.a. varaktighet, utsträckning, ting, andra personers identitet och 

”självet”. När en människa drabbats av en demenssjukdom förändras hennes beteende. Vid 

undersökning av relationen med en demenssjuk är det intressant att se om den anhöriga 

partnern fortfarande har samma uppfattning om den sjukas identitet. Vidare är det intressant 

att se hur detta påverkar den anhöriga partnern och hur det hanteras. Frågor och ifrågasättande 

av dessa fenomen skulle enligt Giddens (2005) gå bra att diskutera på en abstrakt nivå, men 

skulle dessa frågor dissekeras och aktivt förhållas till på en mer praktiskt nivå, finns det risk 

för att hota människors upplevelse av ontologiskt trygghet. Detta bidar till frågan om olika 

uppfattningar om den demenssjukes ”varande” hotar den anhöriga partnerns känsla av 

ontologiskt trygghet. Skulle den ontologiska tryggheten hotas, finns det enligt Giddens (2005) 

risk för existentiell ångest. Människors praktiska medvetande bidrar tillsammans med 

vardagliga rutiner till förmågan att bortse från obevisbara fakta och motverkar sådan hotande 

ångest. Till följd av detta skapas en social stabilitet och en organisering av existentiella frågor 

på praktiskt nivå. Just människors förmåga att bortse från vissa faktum och företeelser, 

beskrivs som att sätta parantes kring dem. Om demenssjukdomen kommer hota de anhöriga 

partnernas känsla av ontologiskt trygghet är det således viktigt att se hur de kan hantera det, 

och om frågor gällande den demenssjukes identitet kan sättas i parantes. 



Stockholms universitet  Författare: Erik Vallström 
Institutionen för socialt arbete 

 

23 

 

I bildandet av praktisk medvetenhet, överenskommelser och antaganden är det enligt Giddens 

(2005) viktigt att inse att dessa inte endast beror på kognitiva antaganden. 

Överenskommelserna är också grundade på emotionella faktorer.  

 

Livsstil. 

En annan faktor som lyfts fram av Giddens (2005) är att det modernistiska samhället präglas 

av individers möjlighet och behov av att göra olika val. Ett av dessa grundläggande val är hur 

människor väljer att leva sitt liv. Livsstilsval definieras ”som en mer eller mindre integrerad 

uppsättning praktiker som en individ följer” (Giddens, 2005, sid 101). Livsstilen kan också 

beskrivas som en samling vanor och orienteringar som bildar en form av enhet som kedjar 

samman möjligheter till ett mer eller mindre ordnat mönster. Människor väljer dels sin livsstil 

utifrån vilka behov hon har och dels, vilket kan ses som än viktigare, för att ge en inramning 

till sin biografiska berättelse och framtida livsplanering. Detta är i sin tur kopplat till 

människors självidentitet och bevarandet av en hennes känsla av ontologisk trygghet. Utifrån 

en anhörigpartners synvinkel är det intressant att undersöka hur relationen ser ut i förhållande 

till den anhöriga partners livsplanering och vilken plats relationen tar i förhållande till den 

anhöriga partnerns övriga liv och övergripande livsstil. 

De handlingsmönster som präglar en människas livsstil är också knutna till en specifik 

handlingsmiljö (Giddens, 2005). Ett val av livsstil är således inte bara ett val av de 

handlingsmönster personer applicerar, utan också vilken handlingsmiljö de kommer att verka 

inom. Detta val kommer således innebära att andra handlingsmiljöer exkluderas.  Eftersom 

människor ofta rör sig i många olika miljöer och platser i sitt vardagsliv, finns risk för att 

människor känner sig illa till mods i miljöer som på något sätt ifrågasätter deras livsstil.  

 

Livsstilssektorer 

I ett senmodernt samhälle existerar en ofantlig mängd olika handlingsmiljöer (Giddens, 2005). 

Detta innebär att individen i större utsträckning kommer att leva sitt liv i olika 

handlingsmiljöer och kontexter. Människans liv delas upp i olika segment som hon verkar 

inom. Varje segment kommer på ett eller annat sätt kräva en viss handlingsrepertoar hos 

individen. Dessa olika delar av handlingsmiljöer i en individs liv kan beskrivas som 



Stockholms universitet  Författare: Erik Vallström 
Institutionen för socialt arbete 

 

24 

 

livsstilssektorer. En livsstilsektor präglas precis som en livsstil av en viss uppsättning 

handlingar, vanor och mönster och är också knutna till en viss handlingsmiljö.  Det som 

skiljer en livsstilsektor från en livsstil är att mönstren inom en sektor är i varierande 

utsträckning förenligt med individens övergripande livsstilsval. En individs 

handlingsrepertoar inom en livsstilssektor kännetecknas av en relativt konsekvent och 

strukturerad uppsättning handlingsmönster. Exempel som Giddens (2005) beskriver som 

livsstilssektorer är vänskaper, förhållanden och aktiviteter som individer kan ägna sig åt vissa 

kvällar i veckan. Det är Giddens (2005) beskrivning av livsstilssektorer som vänskaper och 

förhållanden som här knyter an till relationen med en demenssjuk. Om relationen utifrån 

Giddens (2005) kan ses som en livsstilssektor, är det intressant att undersöka hur förenlig och 

fundamental denna är med de anhöriga partnernas övriga liv och livsstilssval.  

I en värld där det finns olika livsstilar att välja mellan beskrivs det som vikigt för individen att 

genomföra en livsplanering. Livsplanerna är grundläggande för konstruerandet av det 

reflexiva ”självet”. Detta då en individs livsstilsval och konstruktion av självidentitet inte bara 

grundar sig på det förflutna, utan också på det som komma skall. Giddens (2005) beskriver 

även i detta sammanhang att individer upprättar livskalendrar som en hållpunkt för sin 

livsbiografi. I en livskalender läggs särskild vikt vid viktiga datum och händelser i en persons 

liv som giftermål och examen. Slutligen är det viktigt att lyfta fram att rena relationer skapar 

gemensamma livsberättelser och integrerar personernas livsplanskalendrar (Giddens, 2005). 

Detta bidrar till att undersöka hur relationen med en demenssjuk inverkar på den anhöriga 

partnerns kommande livsplaner. 
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Metod 
Under följande avsnitt kommer studiens utformning och tillvägagångssätt beskrivas. Vidare 

kommer etiska överväganden, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet diskuteras. Avsnittet 

avslutas med en övergripande diskussion.  

 

Val av metod 

För att uppnå bästa möjliga täckning av studiens syfte och frågeställningar kommer kvalitativ 

metod att användas. Detta då den är lämplig vid undersökningar av dynamiska processer som 

till exempel samspel, utveckling och rörelse (Malterud, 2007). Vidare är kvalitativ metod 

lämplig vid frågeställningar som vill ta reda på hur något hänger samman och vad det beror 

på (ibid.). I denna studie kommer empirin inhämtas genom kvalitativa intervjuer. Den 

kvalitativa intervjun används enligt Kvale (1997) för att ”erhålla beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (sid. 13, Kvale, 

1997). Denna metod möjliggör ett djup i svaren genom möjligheten att ställa följdfrågor i 

intervjun och därigenom få ta del av personens ”livsvärld” (Kvale, 1997). Strävan i de 

kvalitativa intervjuerna är att få en förståelse utifrån den intervjuades synvinkel (ibid.). I dessa 

intervjuer finns inga svar som är rätt eller fel utan åtkomsten av respondenternas tankevärld är 

det centrala. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2004). 

Studiens syfte är att kartlägga handlingsmönster och beskrivningar av relationer där ena 

partnern har drabbats av demens och bor på ett särskilt boende. Skäl till, konsekvenser och 

framtida utsikter för relationen ska också undersökas. I studien av detta komplexa fält har det 

varit viktigt att inte begränsa studiens empiri via operationaliseringar. Vidare har 

fördefinierade validerade operationaliseringar som kunde anses fruktbara för det aktuella 

undersökningsområdet ej funnits. Nyskapade operationaliseringar har ej varit aktuellt då 

vetenskapligheten inte på tillfredställande sätt kunnat säkerställas (Malterud, 2007). Utifrån 

dessa kriterier och frågställningar om hur och vad, har kvantifierbara data ej eftersträvats.   

Andra kvalitativa ansatser som deltagande observationer, filminspelningar etcetera har utifrån 

studiens strama tidsramar valt bort. Studiens syfte besvaras också utifrån den anhöriga 
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partnerns synvinkel och förståelsen av deras livsvärld har ansetts viktigare än observation av 

den konkreta interaktionen.  

 

Urval 

Ett strategiskt urval har använts för att samla in det empiriska materialet. Det strategiska 

urvalets mål är att tillgodogöra sig adekvat data, både gällande materialets djup och bredd 

(Malterud, 2007). Det konkreta urvalet för denna studie har baserats på relativt få parametrar.  

Intervjupersonerna skall ha varit i en relation med en person som drabbats av demens och som 

har flyttat till ett särskilt boende på grund av sin sjukdom. Personer med partners som har 

drabbats av demens tidigt i livet, så kallade ”unga dementa”, har valts bort då denna grupp ej 

är stor jämfört med resterande grupp och då de på grund av ålder och livssituation verkar 

under andra förutsättningar. En jämn könsfördelning har eftersträvats för att motverka 

homogenitet gällande kön.  

 

Tillvägagångssätt kontakt 

För att nå lämpliga intervjupersoner kontaktades två särskilda boenden i Stockholms län. 

Dessa boenden verkar under olika stadsdelsnämnder. På det ena särskilda boendet 

kontaktades först boendets anhörigstödjare
3
. Vid detta möte bestämdes att intervjupersonerna 

kunde få söka upp denne vid behov. Sedan kontaktades ansvarig sjuksköterska för olika 

demensavdelningar. Via sjuksköterskorna upprättades sedan en lista över möjliga 

intervjupersoner. På det andra särskilda boendet togs kontakt med enhetscheferna och via dem 

upprättades en lista över lämpliga intervjudeltagare. Totalt resulterade detta i möjliga 

intervjupersoner täckandes två särskilda boenden och tio olika demensavdelningar. Därefter 

lämnades ett brev (se: Bilaga 1) till de ansvariga sjuksköterskorna och enhetscheferna där en 

förfrågan om intervju presenterades. I brevet beskrevs studiens syfte, frågeställningar och 

tillvägagångssätt. Detta för att uppnå och möjliggöra ett informerat samtycke (Kvale, 1997) 

redan på detta stadium. Sjuksköterskorna och enhetscheferna lämnade sedan brevet till de 

tilltänkta intervjupersonerna när dessa besökte sin partner på boendet. I vissa fall ringde även 

sjuksköterskorna och enhetscheferna direkt hem till de möjliga intervjudeltagarna och 

                                                           
3
 Anhörigstödjare var titeln på tjänsten. Personen var socionom utbildad och kan ses som en kurator som 

erbjuder psykosocialt stöd och hjälp.  
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förklarade utifrån brevets information uppsatsförfattarens ärende. Sjuksköterskorna och 

enhetscheferna tog även emot samtycket för intervju. När dessa var inne tog sedan 

uppsatsförfattaren kontakt med intervjupersonerna via telefon där mötesplats och tid för 

intervju bestämdes. Vid telefonsamtalet kontrollerades även det informerade samtycket.  

 

Tillvägagångssätt urval 

 De primära förutsättningarna för urvalet har gällt intervjupersonernas partners särskilda 

boenden. Här har ett av kriterierna varit att det ska ha funnits psykosocial hjälp kopplat till 

boendet eller sekundärt att hjälp gått att få på annat sätt. Detta för att kunna fånga upp 

eventuella obehagliga känslor som intervjun kan framkalla. Utifrån dessa antaganden har en 

ansvarig sjuksköterska eller enhetschef på respektive avdelning kontaktat lämpliga 

intervjupersoner. Lämpligheten har i detta fall bestått av att det gått att skapa en kontakt samt 

att de tilltänkta intervjupersonerna är kommunikativa och emotionellt tillgängliga.  

Alla lämpliga intervjupersoner fick en förfrågan om att delta i studien.  Urvalet gjordes 

därefter utifrån de lämpliga intervjupersonerna. I urvalet eftersträvades en jämn 

könsfördelning för att i empirin upptäcka eventuella skillnader och likheter kön emellan. Ett 

urval skedde också utifrån att intervjupersonerna i största möjliga mån skulle täcka de två 

särskilda boendena och de olika avdelningarna. Detta för att stärka deras konfidentialitet i 

studien samt minska homogeniteten. När en jämn fördelning var uppnådd kontaktades 

sjuksköterskor och enhetschefer för att sluta ta emot intresseanmälningar. 

 

Intervju 

Totalt genomfördes åtta intervjuer. Intervjuerna skedde antingen i ett bokat rum på det 

berörda särskilda boendet eller hemma hos intervjupersonen. Totalt genomfördes fem 

intervjuer på särskilda boenden och tre hemma hos intervjupersonerna. Alla intervjuer har 

bestått av en intervjuvare och en intervjuperson. Intervjuernas längd skiftade mellan 30 och 

82 minuter. Det totala empiriska materialet blev 380 minuter, det vill säga 6 timmar och 33 

minuters intervjuer.  
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Intervjupersonerna bestod av fyra män och fyra kvinnor. Fyra av deltagarna hade kontakt med 

det första särskilda boendet och resterande med det andra. Åldersspannet på 

intervjupersonerna sträckte sig mellan 67 och 88 år. Dock var männen överrepresenterade 

bland de äldre. Männen i studien var mellan 82 och 88 år medan kvinnornas ålder sträckte sig 

från 67 till 76. Alla intervjupersoner hade haft långa förhållanden med sina partners. 

Relationernas längd varierade från 25 till 60 år. Deltagarnas demenssjuka partner hade bott på 

ett särskilt boende mellan tre veckor och tio år. Vård i hemmet
4
 hade förekommit hos alla 

intervjupersoner.  

Intervjuerna följde en intervjuguide (se: Bilaga 2) som var strukturerad men även kunde 

användas halvstrukturerat. Intervjuguiden omarbetades efter den första och efter den andra 

intervjun, sedan användes den konstant. Omarbetningen bestod av tillägg och följdändring av 

vissa frågor. Guiden bestod av fyra övergripande teman eller öppna frågor. Under varje öppen 

fråga formulerades några underfrågor. Intervjuguiden kunde således användas strukturerat 

med genomgång av alla frågor, eller halvstrukturerat med underfrågorna som underteman som 

intervjuaren ser till berörs under samtal av respektive huvudfråga. Beroende på längd av 

intervju och vilket känsloläge den intervjuade hade, användes antingen en strukturerad eller 

halvstrukturerad intervju. Denna uppdelning gjordes för att kunna möjliggöra en dynamik i 

intervjun som passade den aktuella intervjupersonen.   

Innan varje intervju informerades respondenten om dennes anonymitet och konfidentialitet. 

De informerades även om deras frivillighet samt hur studien kommer att användas och vilka 

som kommer att läsa den. Här beskrevs också vilka som tagits kontakt med under 

urvalsprocessen, vilka som vet om att respondenten kommer att intervjuas samt vilka som 

kommer få den klara studien skickad till sig. Innan intervjun började visades intervjuguiden 

upp och respondenterna fick möjlighet att i förväg gå igenom frågorna. En fråga var inte med 

i den intervjuguide respondenterna fick läsa. Den handlade om hur de skulle svara på samma 

frågor om två till fyra år. 

Under intervjuns gång ställdes validerande frågor. Varje intervju avslutats också med att 

intervjuaren sammanfattade vad respondenten hade sagt och det gavs utrymme för 

korrigeringar och tillägg. Alla intervjuerna spelades in. 

                                                           
4
 Syftar här till att den anhöriga partnern vårdat den sjuke. 
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Transkribering och analys 

Intervjusituationen utgick från ett fenomenologiskt perspektiv där intervjupersonernas 

koncentration riktades mot deras egen livsvärld, upplevelser och berättelser (Kvale, 1997). 

Vidare var det viktigt att i högsta möjliga mån bortse från tidigare förförståelse. Analysen av 

det insamlade materialet vilade på ett hermeneutiskt perspektiv där en giltig och övergripande 

förståelse av materialet söktes (ibid.).   

Intervjuguiden utvecklades deduktivt utifrån tidigare forskning. Inom intervjuguidens ramar 

fanns också möjligheten att göra induktiva analyser. Teorianvändning har ej använts konkret i 

utformningen av intervjuguiden. Teorival har gjorts i efterhand för att kunna teoretisera och 

analysera det fenomenologiskt insamlade materialet.    

Transkribering skedde fortlöpande under den tid intervjuerna genomfördes. Intervjuerna 

återskrevs i så hög grad som möjligt i det skick som de sades. Talspråk användes i 

transkriberingen förutom i de fall då sammanhanget i det som sades skulle varit svårt att förstå 

om talspråk användes. Plustecken användes för att markera pauser. Inga 

kroppsspråkstolkningar har skrivits eller gjorts. Inte heller har röstläge och talsätt beskrivits. 

Dock avslutades varje transkriberad intervju med en återberättelse av stämningen och 

intervjuarens intryck av respondenternas sinnesstämning och samtalets flöde under intervjun. 

Detta för att kunna återspegla en uppfattning av de yttre förutsättningarna för intervjun. I 

enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet) har i 

transkriberingarna namn och ovidkommande fakta som kan binda texten till respektive 

intervjuperson suddats ut och ersatts med olika konstanter. Vid citatåtergivelse i analysen har 

intervjupersonernas svar ytterligare skrivits om för att stärka konfidentialiteten. 

 Vid analys av det transkriberade materialet, här beskriven utifrån Kvales (1997) 

analysbegrepp, har texten först kategoriserats narrativt beroende på om intervjupersonerna 

berättat om det som var, är, eller komma skall.  Därefter har en meningskoncentrering gjorts 

utifrån frågeställningarna. Slutligen har de utskrivna intervjuerna meningstolkats generellt.  

Analysen utifrån de specifika frågeställningarna har bearbetats med ad hoc med både 

meningskoncentrering och meningskategorisering.  
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Etiska överväganden 

De etiska övervägandena som gjorts har utgått från forskningsrådets etiska krav och principer 

(Vetenskapsrådet). Anonymitetsaspekter har präglat urvalsprocessen genom att endast 

inkludera den nödvändigaste personalen, dvs. en ansvarig sjuksköterska eller en ansvarig 

enhetschef. Urvalskriterierna har utgått från den information som sjuksköterskorna och 

enhetscheferna besitter utan att behöva läsa journaler och dylikt. Urvalskriterier baserade på 

kön och variation i boende har möjliggjort få kontakter med vårdpersonal samt undvikandet 

av tillståndsinhämtning för att läsa journaler och övrig vårdinformation. Bestämd tid och plats 

för intervjuer har inte återberättas för någon vårdpersonal, även detta för att stärka de 

intervjuades anonymitet. Informationskravet har beaktats, då intervjupersonerna har fått 

informationen först via brev eller telefon av en part som inte har med denna studie att göra. 

Informationen har sedan återgetts utförligare innan intervjuerna och det har då också funnits 

utrymme för frågor.  Intervjuförfrågan har gjorts utan personlig kontakt mellan intervjuperson 

och intervjuare vilket är viktigt för samtyckeskrav. Beslutet om deltagande har 

intervjupersonerna kunnat ta i lugn och ro och utan den makt och de skyldighetsaspekter som 

finns i en fysisk relation. Nyttjandekravet berörs också av en öppenhet i urvals - och 

intervjuprocessen där alla som vill kan få den färdiga studien hemskickad till sig. Vidare har 

enbart följdfrågor ställts då svaren och ingreppet i respondenternas livsvärld stått i relation till 

nyttjandet för denna studie. Konfidentialiteten stärks av att allt tvättas i studien och att 

intervjupersonerna kommer från två olika vårdhem och 10 olika demensavdelningar.  

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet har eftersträvats genom att enbart använda öppna frågor. Intervjuguiden har 

omarbetats, vilket inneburit att systematiken har vissa brister gällande alla åtta intervjuer. 

Omarbetningen ansågs ändå vara nödvändig. 

Samtliga intervjuer och transkriberingar har genomförts av samma person, vilket bidrar till 

enhetligare intersubjektiv reliabilitet. Detta faktum kan dock innebära att kontroll av 

godtycklig subjektivitet har minskats.  

Studiens resultat har inte validerats med hjälp av flera metoder och teorier vilket minskar 

studiens validitet. Dock har den kvalitativa intervjumetoden inneburit att grundmaterialet har 
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hög validitet då frågeställningarna utgår från vad respondenterna beskriver och säger, inte om 

vad respondenterna känner och gör.   

Intervjuaren har haft tidigare erfarenheter inom området
5
 vilket har bidragit till en ökad 

förståelse för respondenternas livsvärld. Detta medför en ökad trovärdighet för intervjuaren 

och i och med det ökad validitet (Kvale, 1997). Det kan dock innebära att det varit svårare för 

intervjuaren att frångå sin förförståelse.  

I urvalsprocessen har sjuksköterskor och enhetschefer valt ut enligt dem lämpliga 

intervjupersoner. Detta kan ha medfört att anhöriga partners som varit svåra att kontakta 

troligtvis inte fick någon förfrågan. Vidare kan detta ha medfört att anhöriga partners som av 

olika skäl kan tänkas haft en dålig relation till det särskilda boendet och dess personal inte 

heller fått intresseanmälningar i samma grad som de med god relation till boendet. Detta kan 

ha medfört att homogeniteten i det slutgiltiga urvalet blivit större, och generalisering från 

resultatet sämre. 

De genomförda intervjuerna har skett dels hemma hos de anhöriga partnerna och dels på det 

särskilda boendet där deras sjuke partner bodde. Intervjuerna på det särskilda boendet kan 

vara präglade av att de intervjuade vill framstå som ”duktiga” partners och inte ta avstånd från 

vare sig partnern eller vården på det särskilda boendet. Vidare kan detta ha inneburit att de 

under intervjun var uppfyllda av känslor då respondenterna oftast träffat sin sjuke partner 

innan intervjun. Detta kan ha inneburit att de svarat annorlunda, än om respondenterna inte 

varit uppfyllda av det tidigare mötet.  

 

Extern validitet 

Denna studie syftar till att kunna skapa alternativa tolkningsmöjligheter och alternativa 

versioner av anhöriga partners situation. Denna möjlighet begränsas dock av mångfalden i det 

insamlade materialet (Malterud, 2007).  Brister som kan påvisas i denna studies material är 

avsaknaden av äldre kvinnor, yngre män och människor med annan etnisk bakgrund än 

svensk.  

                                                           
5 Studieförfattaren har arbetat som vårdbiträde i tre år inom demensvården. 
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Resultaten kan vidare tillämpas inom områden som vårdplanering, vårdgenomförande, 

bemötande av anhöriga partners och anhöriggrupper. Vårdgenomförande och stöd för 

anhöriga kan ses som två övergripande områden.  
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Analys och Resultat 
Under denna del kommer först det empiriska materialet att analyseras och kategoriseras. 

Därefter kommer en analys genomföras med teoretiska begrepp hämtad från den 

modernistiska teoribildningen. Detta i form av Giddens begrepp om rena relationer, livsplaner 

och ontologisk trygghet. Det analyserade materialet kommer sedan jämföras och 

problematiseras gentemot den tidigare forskningens beskrivningar av handlingsmönster, 

mening i relationen och anhöriga partnerns övriga liv. Empirisk återgivelse kommer ske 

fortlöpande under hela analysen. Vid citatåtergivelse kommer ”int.” användas för intervjuare 

och ”AP” användas för anhörig partner. 

 

Begränsningar 

För en givande analys där bredden inte blir för stor kommer intervjupersonernas ålder och kön 

inte närmare problematiseras.  Inte heller kommer den demenssjukes tid på det särskilda 

boendet vidare att analyseras. 

 

Analys av Empiri 

Generellt för alla intervjupersoner är att de beskriver en nuvarande bundenhet
6
 till sina 

partners. Alla beskriver också en kontinuitet i relationen från det att sjukdomen började 

utvecklas. Utifrån respondenternas svar i intervjuerna går det att urskilja tre övergripande 

kategorier som beskriver hur deras liv gestaltar sig i förhållande till deras relation till en 

demenssjuk partner som bor på ett särskilt boende. Dessa tre kategorier kommer här att 

beskrivas som tre olika grupper; grupp 1, grupp 2 och grupp 3.  

 Grupp 1 . Inom denna grupp fortskrider relationen i en form som fortfarande ger den 

anhöriga partnern glädje och tillfredsställelse. Den anhörigas liv präglas i hög grad av 

umgänge med sin sjuke partner. 

                                                           
6
 Bundenhet ska här ses som ett neutralt begrepp. Både positiv och negativ bundenhet beskrivs av 

respondenterna. 
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 Grupp 2. Inom denna grupp beskrivs en mer tvådelad relation mellan den anhöriga 

partnern och den sjuka. Relationen fortskrider och den anhöriga partnern upplever 

glädje men relationen präglas också av sorg och ledsamhet. De anhöriga partnernas liv 

fortsätter separerat från relationen. Relationen påverkar dem dock fortfarande i viss 

grad.  

 Grupp 3. Även inom denna grupp fortskrider relationen. Den får dock här inte lika 

stora känsloyttringar som i grupp 1 och 2. Partnerna lever sitt liv separat från 

relationen och relationen påverkar i låg grad deras övriga liv.  

Utifrån de åtta intervjuerna kan tre av respondenterna klassas inom grupp 1, tre respondenter 

inom grupp 2 och två inom grupp 3. Dock pendlar vissa av respondenternas berättelser i 

gränsdragningarna mellan de olika definitionerna.  

 

Analys och resultat utifrån teoretiskt perspektiv 

Utifrån det teoretiska perspektivet kommer relationerna att analyseras som en aspekt av rena 

relationer. Vidare kommer handlingsmönstren i grupp 1 kan analyseras som en livsstil med ett 

aktivt livsstilsval. Inom grupp 2 och 3 kommer relationen beskrivas som en livsstilssektor 

som problematiseras gentemot det övriga livet. Slutligen analyseras relationerna utifrån 

skapandet av ontologisk trygghet. 

 

Rena relationer 
Rena relationer bygger på det känslomässiga utbyte partnerna får av varandra samt 

avsaknaden av yttre kriteriers betydelse för relationen såsom ekonomi, yttre trygghet, 

traditioner m.m. (Giddens, 2005). Respondenterna i denna studie är inte bundna till relationen 

i form av yttre hårda kriterier som ekonomi och trygghet. En bundenhet till relationen i form 

av traditioner ges inte heller uttryck för i det empiriska materialet. Dock kan detta inte helt 

uteslutas. Det går inte att klassa in relationerna mellan intervjupersonerna och deras sjuke 

partner som en typ av relation. Istället kommer de krafter som håller ihop de rena 

relationerna; förpliktelse, intimitet och tillit, att analyseras som en aspekt av relationen mellan 
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intervjupersonerna och den demenssjuka partnern. Det kommer även antas att dessa aspekter 

återfanns redan innan sjukdomens inträde. 

 

Bundenhet 

Alla intervjupersoner beskrev att de kände någon form av bundenhet
7
 till sin sjuka partner.  

Bundenheten beskrevs bl.a. som en vilja att vara hos sin sjuka partner och även att 

bundenheten baseras på en lång relation. Denna bundenhet kan också tolkas som en 

förpliktelse gentemot varandra. Förpliktelsen grundar sig i att det känslomässiga utbytet skall 

säkerställas inför framtiden. I både grupp 1 och 2 beskrevs ett känslomässigt utbyte i den 

nutida relationen. Dock inte i grupp 3. Generellt kan antas att den förpliktelse partnerna gav 

varandra i förhållandet då den ena partnern ännu inte hade drabbats av en demenssjukdom, 

lever vidare i den situation intervjupersonerna befinner sig i just nu. Detta kan förklara den 

bundenhet grupp 3 kände för sin sjuka partner. I intervjuerna användes inte ordet bundenhet 

eller förpliktelse utan bundenheten uttrycktes som ”måste” eller ”tvång” . Andra 

beskrivningar var ”det är det här man ska göra” och ”för formens skull”. Grupp 1 och 2 

beskrev att ett utbyte fanns. Utifrån detta kan antas att förpliktelsen inte bara lever vidare utan 

fortfarande alstras i relationen. Förpliktelse innebär ett säkerställa ett framtida känslomässigt 

utbyte. Detta framkom särskilt tydligt inom grupp 1. På frågor om framtiden beskrevs en stark 

vilja till att interaktionen och relationen med den sjuke partnern skulle fortgå. Ett konkret 

uttryck för förpliktelse och hur den kommunicerades var dess integrering i besöksstrukturen 

som beskrevs av respondenterna i grupp. De var där varje dag och planerade även att försöka 

komma varje dag i framtiden. De förmedlade också detta till den demenssjuke partnern. En 

respondent inom grupp 1 berättar:  

”Personalen berättar för min partner att jag kommer vid 12:00 för de vet att jag alltid 

kommer på pricken varje dag. Så min partner vet att jag kommer klockan 12:00. Men om min 

partner sedan kommer ihåg det, det vet jag inte riktigt. Så när jag går säger att jag kommer 

12:00 imorgon, 12:00 i morgon säger jag. Om det försvinner sen ikväll det vet jag inte. Eller 

om min partner kommer ihåg det.”   

                                                           
7 Bundenhet skall här ses som neutralt, både positiv och negativ bundenhet beskrivs. 
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En annan respondent inom grupp 1 berättar att denne längtar till besöken men ibland inte 

känner sig upplagd: ”Kanske inte varje dag. Många gånger skulle man vilja vara ledig den 

dagen, men jag går i alla fall.” Utifrån detta går att se att förpliktelsen inte är en omedveten 

bieffekt av det känslomässiga utbytet, utan en levande effekt av utbytet i relationen. Inom 

grupp 2 är vilja till framtida förpliktelse svår att fastställa. Detta då interaktionen mellan den 

anhöriga och dess sjuke partner ger både positivt och negativt känslomässigt utbyte.  En 

respondent inom grupp 2 berättar om upplevelsen av besöken:  

”Ganska jobbiga, för min partner gråter ibland och det blir väldigt svårt för mig. Int: Får du 

ut något positivt med mötena? AP: Ja det får jag. Det är inte bara för min partners skull jag 

kommer hit utan jag vill träffa min partner också, se hur min partner mår.” 

 Troligtvis beror viljan till framtida förpliktelse på om det är det positiva eller negativa utbytet 

som i högst grad präglar relationen och interaktionen. Om det negativa utbytet är större, men 

relationen fortfarande fortskrider, skulle den anhöriga partnern kunna ses som medberoende i 

relation till den sjuke. Denna medberoendesituation kan även beskriva förhållningssättet i 

grupp 3, där intervjupersonerna trots att de inte finner eget positivt utbyte av relationen 

fortsätter besöka sin partner. En respondent inom grupp 3 berättar:  

”Det blir ett måste, ett tvång tycker jag. Det är ju inte upplyftande för mig att gå dit. Vi kan ju 

inte kommunicera på samma sätt längre, det kan vi ju inte. Min partner sitter mest och sover, 

och då är det inte mycket idé heller att jag är där om min partner bara sitter och sover.” 

 

Intimitet 
Alla intervjupersoner beskriver att de i interaktion med sin sjuke partner tar med sig något och 

gör något som den sjuke partnern gillar. Det kan vara att ta med kaffebröd, frukt eller att 

lyssna på musik.  Vidare beskrivs hur den anhöriga partnern i interaktionen berättar hur 

mycket de tycker om den sjuke partnern. Det framkommer också en vilja att dela närhet med 

varandra, vilket kan vara att ligga och vila tillsammans i samma säng. Dessa beskrivningar 

skulle kunna tolkas som ett nuvarande försök från den anhörige att ge intimitet och mening till 

den sjuke partnern. Intimitetsbegreppet betonar vikten av den enskilda partens personliga 

autonomi och självständighet och parternas vilja att tillsammans dela en meningsfull vardag 

(Giddens, 2005).  Att den anhöriga och den sjuke partner gemensamt delar känslor av mening 
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beskrivs sällan i intervjuerna. Endast en intervjuperson inom grupp 1 beskriver känslor av 

gemensam mening och berättar att de samtidigt ger uttryck för sina känslor för varandra och 

gläds tillsammans i olika aktiviteter. Hos de resterande respondenterna har positiva känslor av 

interaktionen snarare varit personliga och inte delade med den sjuke partnern. Positiva 

beskrivningar har framkommit där både den anhöriga partnern och den demenssjuke känner 

glädje, men glädjen har sällan haft samma ursprungskälla Inte heller har det beskrivits att den 

sjuke partnern aktivt försöker skapa mening hos den anhöriga. En respondent inom grupp 1 

berättar om upplevelserna av nöje av besöken ”Ja jag gör ju faktiskt det.  För jag ser att min 

partner mår bra, trots att man inte kan kommunicera med min partner”. Det kan vara glädje 

över att se att deras sjuka partner känner igen dem, eller att de inte är ledsna. Likaså beskrivs 

hur den sjuke partnern känner glädje när denne ser sin partner. Skillnader i upplevelser av 

intimitet och mening kan ytterligare beskrivas genom en berättelse om besöken från en 

respondent i grupp 2: ”Ja det är svårt för mig, för det blir väldigt onaturligt. Jag känner att 

jag vill krama min partner ibland, men då blir min partner ledsen.”. 

 Respondenten berättar vidare hur denne försöker skapa mening i sin sjuke partners liv:  

”När jag kommer hit sitter min partner där och tittar i matsalen och i TV-rummet. Då kör jag 

in min partner på rummet. Jag brukar ha frukt med mig för det tycker min partner mycket om, 

jag brukar även ha med lite kaffebröd. Vi dricker te och äter kaffebröd. Jag har även köpt en 

liten radio för min partner har tyckt om musik hela sitt liv.  Ja sedan försöker jag prata 

litegrann.”   

Detta påvisar att intimitetskraften inom de undersökta relationerna är relativt svag då 

meningsskapande sällan härleder från samma källa. Sammansatt med relationernas 

fortskridande kan bristen på intimitet synliggöra en form av medberoende i relationerna. Detta 

återigen mest synligt inom grupp 3 som inte berättar om några positiva känslor vid besöken.   

 

Tillit 
I den rena relationen beskrivs en tillit mellan parterna. Intervjupersonerna beskriver hur 

tilliten som byggdes upp innan sjukdomens inträde fortfarande har betydelse i deras 

nuvarande situation. Intervjupersonerna berättar att deras sjuke partner skulle göra samma sak 

för dem om de var sjuka. Detta var mest framträdande i grupp 2 men även i grupp 1. 
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Tilllitsbegreppet består av tillit till förväntande beteenden hos respektive partner. Den tillit 

som intervjupersonerna beskrivit kan ses som tillit grundad innan sjukdomens inträde. Det går 

också att se tilliten utifrån interaktionerna mellan partnerna i nuvarande situation. I grupp 2 

uttrycktes framförallt en oro för hur deras partner skulle reagera och bete sig i interaktionen 

dem emellan. Denna oro återfanns inte inom grupp 1 som beskrev ett mer konstant 

interaktionsmönster. Inom grupp 3 jämfördes den sjuke partnerns beteende i hög grad med det 

beteende som partnern hade innan sjukdomen. Brister i tilliten i grupp 3 berodde på de 

skillnaderna i beteende partnerna visade upp nu jämfört med innan. Detta är också 

framträdande i grupp 2. Dock beskriver också respondenterna i grupp 2 en oro för det 

beteendemönster den sjuke partnern visar upp i det aktuella sjukdomstillståndet. Konkret 

uttrycks detta av en intervjuperson i grupp 2 på en fråga om hur länge denne brukar besöka 

sin partner: ”En och en halv timme, två timmar ibland. Det beror på hur min partner är.” 

Oron bestod mest av oro inför partnerns känslotillstånd, om den sjuke var ledsen eller glad. 

Tillit inom grupp 1 kan också ses utifrån det aktuella sjukdomstillståndet. Beskrivningarna här 

tyder dock på att det inte finns någon oro hos intervjupersonerna över deras sjuke partners 

beteende. Tilllitskraften i relationen kan således ses utifrån de anhöriga partnernas förväntan 

om hur interaktionen kommer gå med deras sjuka partner. Tilliten bör ses i utifrån förväntat 

beteende, både i förhållande till den sjuke partners beteende innan och under sjukdomen.  

Tilliten kan ändå uppfattas som stark i grupp 1 och mindre stark i grupp 2 och 3.  

 

Livsstils val & gemensamma berättelser 
Ett livsstilsval är ett aktivt val en individ gör (Giddens, 2005). Livsstilsvalet innebär att 

individen tillägnar sig ett mönster av handlingar, vanor och orienteringar som bildar en form 

av enhet. Livsstilsvalet är också knytet till olika handlingsmiljöer i samhället . Utifrån 

berättelser från grupp 1 framkommer att deras vanor och vardagliga rutiner i hög grad präglas 

av att besöka sin partner. Deras handlingsmiljö för interaktion med sin sjuke partner består 

nästan uteslutande av den sjukes särskilt boende. De tillägnar sig ett interaktionsmönster med 

sin partner som för andra skulle kunna uppfattas som onormalt. En respondent berättar om 

kommunikationen:  
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”Jag kan ju inte få något samtal, men det jag rättar mig efter är min partners prat. Men min 

partner får väl inte fram det hon vill säga heller. Men jag hänger med, ja, ja, ja, nej, nej och 

så.”   

Intervjupersonerna berättar att människor runt omkring dem undrar hur de orkar och står ut 

med situationen. De berättar att de faktiskt trivs med situationen som den är och att de under 

förutsättningarna som råder är nöjda med den.  En respondent från grupp 1 berättar: ”Måste 

du gå varje dag frågar folk. Måste och måste, det kan man se hur man vill på. Jag känner inte 

något måste egentligen men jag tycker det är bra” Det beskrivs att om de inte skulle få ut 

något av besöken skulle de inte fortsätta. En annan respondent från grupp 1 berättar:  

”Det är ju många som undrar hur man orkar, men det är ju inte det, det är frågan om,  jag 

trivs ju med min partner. Skulle inte jag tycka om min partner eller någonting inte fan skulle 

jag åka och hälsa på min partner då. Tydligen fattar inte folk det. Men jag bryr mig inte om 

vad de säger.”  

Vidare berättar en intervjuperson att frångående från denna struktur skulle ses mer som en 

semester, vilket visar att handlingar utanför strukturen snarare ses som något utöver det 

vanliga än det faktiska liv intervjupersoner har. Utifrån detta bör grupp 1:s struktur med besök 

av sin sjuke partner kunna se som ett livsstilsval.   

Ett livsstilsval är ett val som hjälper personer behålla sin ontologiska trygghet (Giddens, 

2005). Livsstilsvalet kan förutom den glädje som beskrivs komma från relationen, förklaras 

som intervjupersonernas strävan till att behålla sin ontologiska trygghet. Interaktionen kan 

vidare ses som att intervjupersonernas livsberättelser fortsätter, då deras livsberättelser i hög 

grad är sammankopplade med de gemensamma livsberättelser som skapats genom deras rena 

relation till sin sjuke partner. Interaktionen bör också ses som en bekräftelse på deras tidigare 

livsberättelse. Den nuvarande interaktionen ger livsberättelsen mening och legitimitet. Vidare 

berättar intervjupersonerna i grupp 1 att de planerar sin framtid, eller ser sin framtid fram till 

den dag då deras sjukpartner går bort, och att de inte tror att deras vardagliga rutin kommer att 

förändras framtill den dagen. En respondent svarar på frågan om denne skulle svara 

annorlunda på frågorna om relationen om två år: ”nej jag svarar likadant, absolut” 

Respondenten berättar vidare om tankarna inför framtiden: ”jag tänker på begravningarna. 

Int: Är det tankar som skrämmer dig? AP: Nej, det enda vore om vi fick dö samtidigt, det har 

vi sagt och det hoppas jag går bra, men man vet ju inte.”  
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Den ontologiska trygghet som relationen ger är således inte bara ett uttryck för bekräftelse av 

det som varit utan också skapandet av kontinuitet och mening inför framtiden. Individens 

självidentitet är i hög grad sammanflätad och reflexivt utformad utifrån individens tidigare 

livsberättelser, livsplaner och det övriga globala samhället (Giddens, 2005). Ett uppbrott från 

relationen skulle kunna innebära att den tidigare relationens innebörd förminskas, att framtida 

handlingsmönster är oklara samt att intervjupersonernas självidentitet ifrågasätts eller måste 

omarbetats. Ett uppbrott kan också ses som ett hot mot intervjupersonernas nuvarande 

ontologiska trygghet då en osäkerhet kring framtiden kan infinna sig. Detta kan förklara valet 

och vikten av att fortsätta i relationen. 

 

Livsstilsektorer 

En livsstilsektor präglas precis som en livsstil av en viss uppsättning handlingar, vanor och 

mönster och är också knutna till en viss handlingsmiljö (Giddens, 2005).  Det som skiljer en 

livsstilsektor från en livsstil är att mönstren inom en sektor är mer eller mindre förenligt med 

de övriga sektorerna och det övergripande livsstilsvalet (ibid.). Genom att betrakta 

interaktionen mellan intervjupersonerna och deras sjuka partner som en livsstilsektor går det 

att se dennas fundamentala roll för det övergripande livsstilsvalet inom grupp 1. Inom grupp 3 

bör snarare livsstilssektorerna betraktas som en del av livet som är urskiljt från den övriga 

livsstilen. Inom grupp 2 har fortfarande relationen stor betydelse och inverkar på det övriga 

livet, men bör inte betraktas som ett aktivt livsstilsval. I alla grupper kan relationen ses som 

uttryck för ontologisk trygghet. Relationen bekräftar respondenternas tidigare livsberättelse 

och påvisar att den har varit konstant och meningsfull. Det som skiljer grupp 2 och 3 från 

grupp 1 är att dessa två grupper inte bygger en ontologisk trygghet inför framtiden i lika hög 

grad. Intervjupersonerna beskriver hur deras framtid främst präglas av deras egna kommande 

val och sysselsättningar, och dessa är mer eller mindre frånkopplade den aktuella relationen. 

En respondent inom grupp 2 beskriver tankarna om framtiden: 

”Jag tittar efter ett annat boende för min egen del. Fast jag har svårt att skiljas ifrån 

trädgården och från garaget. För min partner ser jag inget annat än att det går utför. Jag 

önskar att det skulle gå så fort som möjligt och tror inte det är ett liv som är värdigt som min 

partner har. Int: Du skräms inte den dagen?  AP: Det vet jag inte, det vet inte jag. Jag är inne 

i en sådan där fas just nu men om min partner hade dött..? Jag är ju till hälften redan där jag 
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är ju liksom redan i en situation där jag håller på att acceptera att min partner lämnar mig 

snart.” 

En respondent inom grupp 3 berättar hur denne skulle svarat på frågorna om 2 år: ”Det kan 

jag inte svara på, det är svårt att säga, man vet ju inte hur man själv mår heller.”  

Inom grupp 2 och 3 präglas intervjupersonernas framtida livsplanering av en frikoppling från 

sin sjuke partner. Detta skiljer dem från grupp 1 där framtidsplaneringen även inkluderade 

den sjuke.  Intervjupersonerna inom grupp 2 och 3 beskriver också en osäkerhet inför 

framtiden gällande nuvarande struktur för interaktion och möten. En respondent från grupp 3 

beskiver: "i framtiden kommer jag förhoppningsvis inte besöka lika ofta”. Den nuvarande 

interaktionen mellan respondenterna och deras sjuka partners präglas i grupp 3 i högre grad av 

funderingar kopplade till resterande livsvärld. En intervjuperson beskriver att denne försöker 

leva upp till sina barns råd om att inte besöka sin partner lika ofta. En annan berättar att 

dennes nya partner tycker att respondenten skall besöka sin ”gamla” sjuke partner medan den 

egna viljan beskrivs som låg. Interaktionen och tilliten mellan partnerna i dessa grupper 

jämförs oftare med de interaktioner som tidigare präglade relationen och nuvarande andra 

relationer. Besöken, speciellt inom grupp 2, var mer präglade av sorg, ledsamhet och 

funderingar, både före och efter mötena med den sjuka partnern. Detta kan ses som ett uttryck 

för att deras ontologiska trygghet hotas och att de känner oro och en ångest över detta. De 

beskriver att de är i en övergångsfas, kanske bäst beskriven av en respondent som berättar att 

hon psykologiskt skulle beskriva relationen till sin partner som halvänka. Mötena genererar 

inte längre den bekräftelse på hur verkligheten i framtiden bör vara förskaffad. Vidare kan den 

sorg som intervjupersonerna beskriver ses som tecken på att relationen förändras. Dock utgör 

fortfarande besöken en viktig del i respondenternas liv, vilket bidrar till att interaktionen 

fortfarande bör betraktas som en viktig livsstilsektor i de intervjuades liv. Att 

livsstilsektorerna är mer eller mindre förenliga med deras övriga liv bör här betonas. En 

respondent inom grupp 3 berättar: ”Är en människa borta och avliden då vet man det, då är 

hon borta. Men nu är det här halvdana, mittemellan.” Utifrån detta kan ses hur relationen 

bidrar till en osäkerhet i kommande livsplaner och därav skulle kunna påverka den 

ontologiska tryggheten negativt. Några av intervjupersonerna, speciellt de äldre, förklarade 

den förändrade situationen ur perspektiv hämtade utifrån och från deras övriga sociala liv: 

”Det är saker man får acceptera när man blir äldre”. Troligtvis är dessa intervjupersoners 
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övriga liv mer präglat av likartade och mer förstående omgivning. Relationen som 

livsstilsektor är mer i samspråk med övriga livsstilsektorer. 

 

Ontologisk trygghet & praktiskt medvetande 
En individs upplevelse av ontologisk trygghet är starkt sammankopplad med hennes praktiska 

medvetande (Giddens, 2005). Individer sätter parantes om fenomen i vardagslivet för att 

lättare kunna hantera existentiella frågor och obevisbara fakta (ibid.). I denna studie beskrivs 

hur intervjupersonerna bortser från demenssjukdomen och berättar att individen är densamma, 

detta mest framträdande i grupp 1. Intervjupersonernas känslor för den sjuka partnern har inte 

förändras av sjukdomen. Uppfattningen av den sjuke partnerns identitet har inte heller 

förändrats i och med sjukdomen. Grupp 2 och 3 har i högre grad berättat att känslorna och 

synen på relationen har förändrats. Att känslorna förändrats är särskilt specifikt för grupp 3. 

Sjukdomen har också i högre grad medfört diskussion kring den sjuke partnerns identitet. 

Beskrivningar som har nämnts är halvdöd och att den sjuke partnern är en annan. Utifrån 

parantessättning kan det förklaras hur intervjupersonerna inom grupp 1 sätter parantes om 

frågor kring demenssjukdomens påverkan på identiteten hos den sjuke partnern, och väljer att 

uppfatta partnern som densamma. Interaktionen mellan partnerna och intervjupersonerna 

inom denna grupp är troligtvis präglad av ett praktiskt medvetande där interaktionen 

anpassades till ett plan som fortfarande fungerade för intervjupersonerna. En respondent från 

grupp 1 beskriver hur samtalet brukar gå: 

”Min partner har ju inget tal sedan ganska länge tillbaka, det försvann innan min partner 

kom hit. Då hade min partner mycket ljud för sig men nu är det inte mycket. Men ibland har 

min partner det och jag brukar säga att min partner pratar med mig. När vi pratar om det, jo 

min partner säger god morgon när jag kommer. Detta kan ju låta lite underligt, men vi vet ju 

inte, vi vet ju faktiskt inte hur medvetna de är. Och jag tycker ju att även om min partner inte 

känner igen mig... Men jag brukar påstå att min partner gör det, det kan man säga… Det är 

klart, när man kommer tittar min partner lite, någonstans borta i horisonten. Men när jag tar 

i min partner, just det här med att ta i, då känner jag hur min partner slappnar av och tittar 

på ett annat sätt. Och jag tror att det finns någon koppling. Kanske inte att min partner vet, 

men min partner känner ju igen mig. Sättet att beröra som är så viktigt så att ja...” 
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Utifrån detta kan tolkas att intervjupersonerna mer aktivt förändrar sitt beteende och 

ifrågasättandet av verkligheten på ett sätt om passar dem, och får dem att må bra.  

Intervjupersonerna i grupp 2 och 3 problematiserade i högre grad vad demenssjukdomen 

konkret gjorde med deras partners och vem de hade blivit. Dessa intervjupersoner berättade 

också i stor utsträckning om sorg och ledsamhet i samband med besöken. Detta skulle kunna 

ses som existentiell ångest rörande deras partners identitet. Vidare beskrivs särskilt av 

intervjupersonerna inom grupp 3 hur de interagerade med den demenssjuke partnern på 

samma sätt som de skulle umgås med en person som inte är dement, och hur känslorna styrdes 

gentemot detta beteende. En berättar: ”jag tog med ett fotografi av min partner och mig och 

veckan därefter när jag kom hade hon rivit sönder det, och då blir man ledsen.”  

Intervjupersonerna inom grupp 2 och 3 sätter troligtvis inte parantes kring fenomen som 

utmanar den normala ”ordningen” i samma grad som grupp 1. För att parantessättning skall 

vara verksam bör den bekräftas av andra individer runt omkring. Intervjupersonerna inom 

grupp 1 berättade i högre grad att deras liv i övrigt mest bestod av ensamhet eller ett socialt 

nätverk bestående av familj och väldigt goda vänner. Intervjupersonerna i grupp 2 och 3 hade 

ett mer ”levande” nätverk. Det sociala umgänget i grupp 2 och 3 utmanar troligtvis i högre 

grad intervjupersonernas parantessättning än inom grupp 1. 

 

Konstant relation 
Alla intervjupersoner beskriver en mer eller mindre konstant relation till sina partners och ett 

konstant förhållande till övriga omgivningar. Detta är särskilt tydligt inom grupp 1 och minst 

tydligt inom grupp 3. Den konstanta relationen till sin partner kan utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt förklaras av att respondenterna inte praktiskt kan omdefiniera 

sina relationer med den sjuka partnern, då denna saknar kommunikationsförmåga. Giddens 

(2005) menar att språket är den avgörande faktorn för att kunna gå vidare och inte förlora sin 

kreativitet i sin sociala utveckling. Detta kan ses som en förklaring till relationens relativt 

oföränderliga fortsättning. De förändringar som har skett är att umgänget minskat i grupp 3 

och detta förklaras av sjukdomstillståndet. 

Vidare beskriver alla intervjupersoner att relationen i sig inte har förändrats när den sjuke 

partnern lämnade dem för att bo på ett särskilt boende. Det som har föranlett förändringar av 

relationen är sjukdomens påverkan på den sjuke partnern. Sjukdomen har satt ramarna för hur 
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intervjupersonerna kan integrera och utveckla relationen med sin partner. Utifrån tidigare 

forskning beskrivs att när anhöriga vårdar sin partner hemma krymper deras sociala umgänge 

och personliga autonomi. Intervjupersonerna har beskrivit hur deras personliga autonomi ökat 

efter flytten och detta har möjliggjort att numera få tänka mer på sig själv. Dock har inte det 

sociala umgänget ökat på samma sätt utan beskrivits som mer eller mindre konstant under 

hela sjukdomsperioden. Detta kan utifrån tidigare resonemang tyda på att de nya sociala 

kontakterna inte förstår deras situation och inte heller bekräftar deras relation med den 

demenssjuke partnern, något som vänner och bekanta som varit med hela tiden gör. Det 

övriga eller ”nya” sociala umgänget kan uppfattas som livsstilsektorer som inte är i fas med 

intervjupersonernas övriga livsstilsektorer och livsstil. Vidare är alla intervjupersoner över 65 

år och deras livshistorier är således till stor del redan konstruerade. Att i framtiden frångå 

denna livshistoria och livsplanering kan troligtvis kännas främmande.  
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Resultat sammanfattning 
I nedanstående del kommer resultat av denna studie sammanfattas i förhållande till studiens 

syfte och frågeställningar.  

 

Syfte & Frågeställningar 

 

Att utifrån den anhöriga partnerns perspektiv undersöka relationen mellan två partnerns 

där en drabbats av demenssjukdom och bor på ett särskilt boende.  

Det har utifrån denna undersöknings empiri gått att kartlägga tre huvudgripande 

handlingsmönster i relation till en demenssjuk partner som bor på ett särskiljt boende. I denna 

studie kategoriserade som grupp 1, grupp 2 och grupp 3. I grupp 1 bestod umgänget av besök 

i princip varje dag och det beskrevs ett stort utbyte i relationen. Grupp 2 besökte sin anhöriga 

partner mellan två till fyra gånger i veckan och beskrev ett positivt utbyte men också negativt.  

Grupp 3 träffade den sjuke en till tre gånger i veckan och beskrev inget positivt utbyte av 

relationen. Grupp 1 inkluderade umgänget och relationen vid planering av sin framtid medan 

grupp 3 såg på framtiden mer exkluderad i förhållande till relationen. Inom grupp 2 existerade 

det en osäkerhet kring denna fråga. Genom att analysera relationen mellan anhöriga och deras 

demenssjuka partner som en aspekt av rena relationer, kan vi särskilja tre krafter som verkar 

inom relationen: förpliktelse, intimitet och tillit. Dessa är mest verkningsfulla inom grupp 1 

och minst inom grupp 3. Grupp 1 särskilde i hög grad demenssjukdomen från den sjuke 

partners identitet medan grupp 2 och 3 problematiserade denna fråga i mycket högre grad.  

 

Hur beskrivs den praktiska interaktionen mellan partnerna idag? 

Interaktionen varade överlag mellan en till två timmar. Den anhöriga partnern försökte ofta 

göra någonting med sin demenssjuke partner. Det kunde vara att fika, lyssna på musik eller 

föra konversation. Detta kan ses som en strävan att ge den sjuke partnern mening i tillvaron. I 

interaktionen går det urskilja att de anhöriga partnerna inom grupp 1 och delvis inom grupp 2 

försökte förmedla en form av förpliktelse gentemot den demenssjuke. I grupp 3 ansåg de 
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anhöriga partnerna att interaktionen i hög grad begränsades av demenssjukdomens påverkan 

på den sjuke partnern. De anhöriga partnerna i grupp 1 kunde lättare anpassa sina egna 

handlingar till den demenssjukes beteende. Grupp 1 beskrev att de fick ut mycket av 

nuvarande relation. Grupp 2 berättade att de gick dit för sin egen skull men också att 

interaktionen var jobbig för dem. Grupp 3 beskrev inga egna positiva aspekter av 

interaktionen utan besöken gjordes för att glädja den demenssjuke partnern.  

 

Hur beskrivs relationen? 

Relationens beskrivs som en fortsatt kärleksrelation i grupp 1. Grupp 2 problematiserar 

relationen mer och beskriver den utifrån demenssjukdomen som något halv eller delad. Grupp 

3 beskrev att relationen hade förändrats och att den nu kunde ses mer som en vänskapsrelation 

som fortskred på grund av dess historia. Kraften och meningen i relationen kan urskiljas 

genom att tydliggöra vilja till fortsatt relation. Denna vilja var starkast i grupp 1 och svagast i 

grupp 3. Vidare kan tilliten i relationen beskrivas utifrån tillit till den sjukes beteende, både i 

förhållande till den sjukes aktuella sjukdomstillstånd och till hur den demenssjuke var innan 

sjukdomens inträde. Mening skapas också i relationen genom att den bekräftar de anhöriga 

partnernas tidigare livsberättelse och bidrar med orientering inför framtiden.    

 

Hur beskrivs att relationen påverkar partnernas övriga liv? 

Relationens påverkan på de anhöriga partnernas övriga liv beskrevs som liten. Grupp 1 

beskrev generellt hur deras liv mest bestod av interaktion med deras demenssjuka partner och 

hur aktiviteter uppfattades som ganska meningslösa. Om detta hade med relationens påverkan 

att göra är svårt att säga.  I grupp 3 beskrevs heller ingen stor påverkan. I grupp 2 beskrevs 

hur den problematik som relationen medförde påverkade det övriga livet. Det kunde handla 

om förträngning och ledsamhet efter besök . Generellt beskrevs också ett konstant socialt 

umgänge som förstod de anhöriga partnernas situation och som varit med under hela 

sjukdomsperioden. Nya kontakter hade överlag inte tagits.  
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Analys & resultat i förhållande till tidigare forskning  
I denna del kommer det empiriskt insamlade materialet och analysen av det att jämföras med 

de förändringarna i relation och handlingsmönster som beskrivs i tidigare forskning. Mening 

av och skäl till fortsatt relation kommer också jämföras samt slutligen olika scenarier vid den 

sjuke partnerns flytt. Medan analysen inte täckt in allt empiriskt material kommer 

jämförelserna här baseras på det totala insamlade intervjumaterialet. 

  

Förändrad relation  

I tidigare litteratur (se: bland annat Johansson, 2007) beskrivs hur relationen förändras från en 

kärleksrelation till en vård- och omsorgsrelation.  Det beskrivs också hur relationen förändrats 

till en relation baserad på ömhet, medlidande och till sist avståndstagande och brytning 

(Brännström et al., 2000). Denna studies resultat bekräftar Lunds (2003) beskrivning av att 

det inte sker någon brytning vid den sjuke partners flytt utan att alla relationer fortsätter. 

Respondenterna inom grupp 3 är de enda som beskriver att deras relation inte längre är en 

partnerrelation. Den beskrivs som en kompisrelation och en relation mer baserad på yttre 

krav. Denna grupp ligger troligtvis närmast den syn på relation som baserar sig på 

avståndstagande och brytning.  Övriga respondenter beskriver fortfarande relationen som en 

partnerrelation. Inom grupp 1 är det tydligt att relationen fortfarande är en partnerrelation som 

bygger på kärlek. Grupp 2 beskriver svårigheter att definiera sin nuvarande relation. En 

intervjuperson svarar att det enda sättet hon kan beskriva relationen på är som halvänka. En 

annan respondent berättar att hon känner sig väldigt bunden och fortfarande vill ha kontakt 

med sin partner. Vidare berättas att en del av den gamla relationen finns kvar och att 

intervjupersonen känner sig mån om sin sjuke partner. Det är troligtvis inom grupp 2 som 

relationsbeskrivningar baserade på ömhet och medlidande är mest fruktbara. Inom alla 

grupper beskriver intervjupersonerna att de fortfarande kontrollerar att deras sjuka partner blir 

väl omhändertagen av omsorgspersonalen. Detta skulle kunna ses som att en tidigare 

vårdrelation fortsätter även efter flytten. Dock beskriver alla respondenter en lättnad över att 

inte längre vara vårdansvarig. Analysen i denna studie har istället sett den anhöriga partnerns 

vård som en form av intimitet baserad på att ge den sjuke partnern mening. Det går inte att 

bortse från att givandet av omsorg och vård fortfarande kan ha betydelse för 
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intervjupersonerna, att det är i form av denna relation de fortfarande upplever positiv respons 

från sin sjuke partner.   

 

Interaktionsmönster 

Interaktionsmönster innan den sjuke partnerns flytt beskrevs av Hellström (2005) och Keady 

(2003) gå från att partnerna arbetar tillsammans och försöker vidbehålla relationen till att den 

anhöriga partnern får arbeta alltmer ensam inom relationen. Slutligen nås en punkt då den 

sjuke måste flytta. Utifrån denna studie kan ses att intervjupersonerna i hög grad arbetar mot 

att upprätthålla relationen. Hellström beskriver i den aktivt understödjande relationen hur 

partnerna pratade med varandra om vardagen, visade varandra uppskattning och bevarade en 

god relation. Intervjupersonerna i denna undersökning beskriver hur de försöker göra saker 

tillsammans och att de försöker prata med varandra. En flytt till ett särskilt boende innebär att 

vårdansvaret tas över av kommunen (Johansson, 2007). Ett vårdansvar som innan togs av de 

anhöriga partnerna. Detta bekräftas också av respondenterna i denna studie. Flytten kan ha 

möjliggjort för de anhöriga partnerna att återigen gå tillbaka till interaktionsmönster som 

baserar sig på att understödja och upprätthålla relationen till den sjuke. Detta gäller även 

grupp 3 fast respondenterna inom denna grupp inte beskrev någon positiv mening av 

relationen. Det bör understrykas att detta är ett förhållningssätt sett ur den anhöriga partnerns 

synvinkel och inte den sjukes, och att det är den anhörige som ensam arbetar med att bibehålla 

relationen.   

 

Mening i relationen 

I tidigare forskning har relationens mening utgått från olika begrepp om ömsesidighet 

(Hellström, 2005 & Keady et al, 2003). Det menas att den sjuke partnerns flytt till ett särskilt 

boende troligtvis skulle innebära låg ömsesidighet (ibid.). Vidare beskrivs hur låg emotionell 

stimulans infinner sig innan flytt. Denna bild stämmer inte överens med de svar 

intervjupersonerna gav i denna studie. De beskriver uteslutande hur flytten baserade sig på 

intervjupersonens eller den sjuke partnerns fysiska hälsa och inte brister i emotionell 

tillfredställelse eller personlig utmattning. Detta bör dock ses utifrån den mening de olika 

grupperna beskrev komma från relationen. Det går att anta att grupp 1 kände mest emotionell 

tillfredställelse vid flytten och grupp 3 lägst.  
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Inom grupp 1 och 2 går det att se en fortsatt hög ömsesidighet inom relationen där den sjuke 

partnern fortfarande fyller en viktigt känslomässig funktion i den anhörigas liv. Utifrån den 

teoretiska analysen ses skillnader i den inre ömsesidighetens betydelse mellan grupp 1 och 2. I 

grupp 1 präglar ömsesidigheten hela deras liv och vardagsstruktur. Det är i hög grad i 

relationen till den demenssjuke partnern som intervjupersonerna får sina känslomässiga behov 

tillfredställda snarare än i övrigt socialt umgänge. En respondent från grupp 1 berättar om sitt 

övriga sociala liv: ” Det är trist. Jag får inte ut någonting av det, jag går ju bara till min 

partner. Något annat gör jag inte.”  Inom grupp 2 och 3 beskrivs det i högre grad att de 

anhöriga partnerna får sitt känslomässiga behov tillfredsställt av övrigt socialt umgänge. 

Grupp 2 beskriver också svårigheter att relatera till den demenssjuke partnern och svårigheter 

att bortse från sjukdomen. Detta beskrivs av Hirschfeld som låg inre ömsesidighet (Hellström, 

2005 & Keady et al, 2003). Anledning till att grupp 2 inte helt kategoriseras som personer 

med upplevelser av låg ömsesidighet är att den känslomässiga responsen från möten och 

besök med deras sjuka partner fortfarande beskrivs som stark, dock inte alltid positiv. 

Intervjupersonerna inom grupp 3 kan beskrivas känna låg respektive ingen ömsesidighet till 

sin sjuka partner. Detta då intervjupersonerna inte beskriver några personliga positiva känslor 

från mötena med sina demenssjuka partner.   

Den yttre ömsesidigheten (Hirschfeld I Hellström, 2005; Keady et, al 2003) kan överlag anses 

vara låg för alla intervjupersoner då ekonomiska bindningar och de anhöriga partnernas 

boendeform inte längre är bunden till den sjuke partnern.  Den yttre ömsesidigheten beskrivs 

också som möjliggörandet av en persons livsstil (Hellström, 2005; Keady, 2003). Analysen i 

denna studie tyder på att de anhöriga partnerna inom grupp 1 bekräftar sin livsstil i 

interaktionen med sin sjuke partner. Detta genom att legitimera sin tidigare livsberättelse och 

skapa förutsättningar för sin fortsatta livsplanering.  Detta möjliggörande av 

intervjupersonernas livsstil tyder på hög inre ömsesidighet. I grupp 2 och 3 har besöken och 

relationen till den sjuka partnern beskrivits som en livsstilsektor som är mer eller mindre 

förenlig med intervjupersonernas övriga livsstilsval. Intervjupersonerna har beskrivit en 

kommande livsplanering som inte inkluderar den demenssjuke partnern. Hos vissa 

intervjupersoner har den nuvarande interaktionen och relationen förhindrat deras livsplanering 

och val av livsstil. Hos andra har beskrivits att planeringen lagts på is till den dag då den sjuke 

partnern avlider. Förklaringar till detta beskrivs vara de fortsatta inomboende krafterna inom 

relationen. Detta skulle utifrån ömsesidighetsbegreppet ytterligare tyda på att den yttre 
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ömsesidigheten är svag och att den inre är stark, men också att den inre inte endast behöver ha 

positiva konsekvenser. I den teoretiska analysen påvisas att negativa sidor av ett förhållande 

kan medföra ett medberoende. Detta kan vara en effekt av ett sådant medberoende.  

Många intervjupersoner beskriver att deras omgivning och övriga sociala umgänge anser att 

de skall dra ner på besöken och tänka mer på sig själva. Detta kan också tyda på en låg yttre 

ömsesidighet. Endast en intervjuperson berättar att personer i dennes omgivning tycker att 

intervjupersonen skall besöka sina sjuke partner mer. 

Generellt går det utifrån denna undersökning se att ömsesidigheten och glädjen i relationen 

har varit kopplad till intervjupersonernas upplevelser av interaktionen med sin sjuke partner 

och tilliten och intimiteten i relationen. Låg ömsesidighet kan förklaras av intervjupersonernas 

inställning till vad sjukdomen haft för påverkan på den sjuke partnern och hur detta hanterats. 

Intervjupersoner som fortfarande kan sägas ha stor ömsedighet har i större mån bortsett från 

sjukdomen och beskrivit att partnern är densamma. Intervjupersoner med låg ömsesidighet 

har beskrivit hur den sjuke partnern förändrats i samband med sjukdomen.  

Sammanfattningsviss går det utifrån denna studie påvisa att låg ömsesidighet inte behöver 

vara orsaken för den sjuke partnerns flytt. Ömsesidighetsbegreppet kan också diskuteras 

utifrån den anhöriga partnerns uppfattning om sin sjuke partner i förhållande till dennes 

sjukdom. Detta medför också att den vårdande relationen inte är lika sammanflätad med den 

”psykiska.”  

 

Fortsatt relation 

Den tidigare forskningen i denna studies litteraturdel har haft fokus på hur relationen sett ut 

innan flytten och innan sjukdomens inträde. Vidare har det riktats uppmärksamhet på hur 

allmänna och anhöriga partnerns värderingar och moral har påverkats. Slutligen har 

förhållandet mellan personligautonomi och att leva i ett parförhållande undersökts.   

Det beskrivs hur de anhöriga partnerna fortsätter relationen eftersom den demenssjuke 

tidigare gett mycket i relationen (Arlingshous et al, 2005). I denna studie har detta har inte 

framkommit som skäl till varför intervjupersonerna kommer och besöker sin partner. En 

respondent inom grupp 3 beskriver ett motsatsförhållande. Det berättas att det är lättare att 

släppa taget och att detta inte ger dåligt samvete då intervjupersonen själv gett mycket i det 
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tidigare förhållandet. Det som ändå närmast kan bekräfta en sådan beskrivning är att många 

intervjupersoner från alla grupper beskrivit deras långa relation som skäl ”Har man varit ihop 

i så många år som vi har varit, vi har varit ihop i mellan 35-45 år, det glömmer man inte”.  

Skälen till fortsatt relation har beskrivits i förhållande till den tidigare relationen och inte till 

vad den sjuke partnern bidrog i den. Detta stödjer Albinssons och Strang (2003) beskrivning 

om trohet till relationen.  Detta kan utifrån den teoretiska analysen också förklaras av den 

förpliktelse partnerna byggde upp i relationen innan sjukdomens inträde. Detta kan för denna 

studies intervjupersoner endast förklaras som ett delskäl till den fortsatta relationen. Detta 

delskäl är mest framträdande inom grupp 3 som inte upplevde några positiva effekter av 

relationen alls.     

Utomstående värderingar och traditioners påverkan på relationens fortsättning ges överlag 

inte stöd för i denna studie. Endast en respondent inom grupp 3 beskriver att ”detta är något 

man borde göra”. Genom att undersöka aspekter av relationen utifrån Giddens (2005) 

teoretiska ramverk för rena relationer, kan inhämtandet av yttre traditioner och personliga 

värderingar ses som en del av den reflexiva värderingen av relationen. Värderingar som enligt 

Giddens (ibid.) alltid har diskursiva drag. De diskurser som intervjupersonerna berättar om är 

att folk i deras omgivning frågar hur de orkar och varför de är där i den omfattning de är. 

Detta är mest framträdande inom grupp 1 men även inom de andra grupperna. Utifrån detta 

skulle diskursiva och samhälleliga värderingar snarare motverka en fortsatt relation. 

Personliga värderingar har inte frågats om i intervjuguiden och kan därför inte vidare 

problematiseras.  

Arlingshaus et al. (2005) beskriver hur rädslan av ensamhet och svårigheterna att 

känslomässigt släppa taget gör att relationen fortskridet. Rädslan för ensamhet har i 

intervjuerna endast aktualiserats vid frågor om den sjuke partnerns död. Intervjupersoner 

inom grupp 1 beskriver hur de får ta den dagen när den kommer och att det inte är något de 

tänker på nu. Vidare uttryckte en person en önskan om att få dö tillsammans med sin sjuke 

partner. Alla respondenter beskriver att de klarade av bra att leva ensamma. Dock varierade 

tillfredställelsen i det övriga livet mellan respondenterna. Svårigheter att känslomässigt släppa 

taget kan igen ha att göra med den förpliktelse som finns inom relationen. Förpliktelsen 

baseras på att säkerställa ett känslomässigt utbyte över tid (Giddens, 2005). Ju mer 

respondenterna förpliktar sig till varandra under relationens gång, desto mer låsta kan de bli 
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av det känslomässiga löftet. Vidare kan utifrån den teoretiska analysen påvisas att den sjuke 

partnern inte kan vara med och omförhandla en sådan förpliktelse, vilket kan bidra till att de 

känslomässiga löftena blir svårare att bryta. Om den anhöriga partner inte känner att hon kan 

ge den sjuke något och ett utbyte inte längre är möjligt, går det att se de känslomässiga 

svårigheterna att släppa taget som ett medberoende där den anhöriga partnern fortsätter 

relationen trots att hon inte får något positivt utbyte av den.  

Ett annat skäl till vidare relation beskrivs vara reparation av trasig och dålig interaktion 

mellan partnerna (Arlinghaus et al, 2005). Detta mönster bekräftas inte av intervjuerna eller 

den teoretiska analysen i denna studie. Snarare har bristerna i interaktion och beteende haft 

motsatt effekt. Intervjupersonerna har berättat om besvikelse och negativa känslor efter möten 

som inte har varit som de förväntat sig. Analysen beskriver hur tillit till den sjukes beteende är 

en förutsättning och bör ses som en kraft som får relationen att hålla ihop. Detta gäller även 

beteende i det aktuella sjukdomstillståndet, att den anhöriga partnern vet vad de kommer att 

möta när de besöker sin partner. Inom grupp 1 fanns högst tillit till den sjukes beteende och 

deras relation kan utifrån de anhöriga partnernas perspektiv beskrivas som starkast.  

Intervjuerna beskriver beteende som känns igen från innan sjukdomen inträde som fortfarande 

viktigt och givande.   

Albinsson och Strang (2003) beskriver vårdkontroll som en bidragande orsak till fortsatt 

umgänge. Detta har inte varit ett bidragande skäl i denna studie. Två av intervjupersonerna 

har beskrivit att de varit engagerade i vården på sina sjuke partners särskilda boenden. Det har 

också berättats av två andra intervjupersoner att de försökt aktivera den sjuke partnern och i 

viss mån gjort sådant som vårdpersonalen inte hinner med. Detta kan tolkas som att en 

tidigare vårdrelation (Johansson, 2007) fortsätter trots att den sjuke har flyttat till ett särskilt 

boende. Dock beskriver andra respondenter hur de varit tacksamma över att lämna över 

vårdansvaret och att de försökt undvika att ingripa då de ansett att vårdpersonalen varit mer 

kvalificerad. I analysdelen har givande av vård i denna form tolkats som ett försök till att ge 

sin partner intimitet och mening, vilket i sig kan antas stärka relationen mellan parterna.  

Enligt Hellström (2005) beskrivs personlig autonomi ofta stå i kontrast till att vara i en 

relation. Hellström (2005) redogör för att viljan att leva som ett par ibland är viktigare än den 

anhöriga partnerns personliga autonomi.  Denna förklaringsmodell siktar främst till att 

beskriva relationen mellan en anhörig och dess demenssjuka partner medan den sjuke 
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partnern ännu bor hemma. Intervjubeskrivningarna bekräftar inte detta vid tillbakaberättandet 

om hur deras situation såg ut innan flytten. Som tidigare nämnts beskrivs enbart de fysiska 

hindren för relationen ha bidragit till flytten. Detta har beskrivits i alla åtta intervjuer. Två av 

intervjupersonerna beskrev att de skulle vilja leva med sin partner hemma om det fanns 

möjlighet till vård dygnet runt. Inskränkningar i den personliga autonomin efter flytt beskrivs 

främst av intervjupersoner inom grupp 1. De besökte sin partner varje dag och berättade att de 

ibland inte kände för att gå dit men gjorde det ändå. Detta beskrevs dock som en litet problem. 

Utifrån den teoretiska analysen har denna studie synliggjort att personlig autonomi och 

varandet i en relation inte behöver stå i motsatsförhållande till varandra. Tvärtom kan 

relationen verka positivt för individens självkänsla och upplevelse av trygghet och mening. 

Detta beskrivs främst av grupp 1 men även av grupp 2. Detta då interaktion med den sjuke 

partnern kan bekräfta tidigare livsberättelser och bidra till vetskap om hur den kommande 

framtiden kan se ut. Detta i sin tur kan leda till större känsla av ontologiskt trygghet i 

vardagen och i stunden. Känslan av ontologisk trygghet kan antas var mindre stark i grupp 2, 

då det fanns en osäkerhet kring den sjukes delaktighet i kommande livsplaner. 

Respondenterna inom grupp 2 beskrev också en större problematik gällande vilken typ av 

relation de hade.   

Förmågan att kunna särskilja den sjuke partnern från sjukdomen beskrivs också vara en viktig 

förutsättning för relationens fortskridande (Baikie, 2003). Detta ligger i linje med denna 

studies resultat. Grupp 1, som beskrevs ha de starkaste relationerna, kunde tydligt särkoppla 

sjukdomen från personen. De var också de respondenter som lättast kunde ändra sitt eget 

beteende i förhållande till sjukdomens konsekvenser för den sjuke. Inom grupp 2 och 3 går 

det att urskilja en mer handfallen känsla inför sjukdomen. Detta föranleder frågan om hur 

anhöriga partnerns hanterar frågan om social död (Baikie, 2003). Inom grupp 1 fanns en 

tydlig uppfattning om den sjuke partners identitet. Personen var densamme, men hade nu 

drabbats av en demenssjukdom. Inom grupp 2 och 3 problematiserades den sjuke partnerns 

beteende i högre grad, både i själva sjukdomstillståndet och jämfört med tidigare. Den 

demenssjukes identitet och person problematiserades också i högre grad. Den teoretiska 

analysens förklaring av detta är de anhöriga partnernas förmåga att sätta parantes runt om 

sjukdomens påverkan på intervjupersonens identitet. Deras interaktionsmönster kan också i 

högre grad vara präglade av en praktisk medvetenhet.  
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Flytt och den anhöriga partnerns övriga liv 

I likhet med vad Lundh, Nolan och Sandberg (2003) beskriver har intervjupersonerna i denna 

studie fortsatt sitt umgänge med sina sjuka partnerns. Dock har inte omtanke beskrivits som 

ett övergripande skäl till detta, något som Lund, Nolan och Sandberg (2003) menar. Grupp 1 

beskrev huvudsakligen att de var där av kärlek. Grupp 2 beskrev att de själva fick ut något av 

relationen och mötena. Alla intervjupersoner inklusive de i grupp 3 har i mötena försökt bidra 

med mening till den sjuke partnerns situation. Detta skulle kunna ses som omtanke men 

begreppet har inte kommit upp i empirin. Författarna (ibid.) beskriver vidare att en 

rekonstruering av relationen är vikigt för att undvika negativa konsekvenser inom den. Det är 

svårt att utifrån intervjuerna svara på om respondenterna har rekonstruerat sina roller. Dock 

kan det medberoende som ses i relationerna vara ett tecken på att rekonstruering inte skett. 

Relationen har fortskridit fast den anhöriga partner inte får ut den mening de vill och en 

omförhandling har inte skett. Grupp 2 och 3 beskriver dock förändringar i relationen vilket 

skulle kunna tolkas som en rekonstruering. Vidare beskrivs hur de anhöriga partnernas liv 

”öppnar” upp sig mer efter flytten. Det går tydligt att utläsa att intervjupersonernas övriga liv 

inte förändrats i särskilt hög grad, vilket går emot idén om att de anhöriga partnerna kommer 

leva sitt liv på andra sätt efter den sjukes flytt. Respondenterna visar snarare upp ett mer 

konstant förhållande. Inga nya vänner har direkt tillkommit utan det sociala umgänge 

respondenterna hade innan sjukdomens inträde var detsamma som i nuläget. Endast en person 

beskrev konkret att det sociala umgänget ökat. Denna respondent inom grupp 2 beskrev att 

skälen till det ökade umgänget var att förtränga och inte behöva tänka på situationen med sin 

sjuke partner. Grupp 3 beskriver det största sociala umgänget och grupp 1 hade det minsta. 

Slutligen beskriver ingen respondent att de upplevt skuld när deras sjuke partner blivit 

tvungen att flytta.   

 

Sammanfattning 

Den tidigare forskningen som här belysts har försökt hitta förklaringar till varför anhöriga 

partnerns fortsätter i relationer utifrån den anhöriga partnerns perspektiv. Denna studie 

påvisar att det istället går att hitta förklaringar inifrån relationen och dess innebörd för den 

anhöriga partnern. 
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Diskussion 
Under denna del kommer vissa av studiens avvägningar, resultat och begränsningar att 

diskuteras. Slutligen ges förslag på användningsområden och förslag på vidare forskning.   

 

Det kanske viktigaste resultatet i denna studie är det positiva utbytet och den positiva mening 

som intervjupersonerna inom grupp 1 och 2 beskrev att de i nuläget får i sin relation till sin 

demenssjuka partner. Genom att frångå förklaringsmodeller där relationen beskrivs utifrån hur 

relationen tidigare har sett ut och frångå förklaringar om hur de anhöriga partnernas 

inställning och krav utanför relationen påverkar relationen, kan troligtviss relationens nutida 

faktiska innebörd bättre förklaras. Detta har också ansetts etiskt viktigt, att förklara relationen 

utifrån interaktionen i dagsläget istället för förklaringar utifrån den anhöriga partnerns person. 

Utifrån analysen är det också viktigt att se att relationen inte i grunden har någon negativ 

påverkan på intervjupersonernas personliga autonomi utan att relationen kan sätta grund för 

en trygghet som är betydelsefull för kommande liv. Relationernas negativa inverkan har 

förklarats som ett medberoende i relationen. Stärkande av den personliga autonomin skulle 

således kunna stärkas genom att arbeta inom relationen och med medberoendet istället för att 

ta avstånd eller paus från relationen.      

Det har i denna studie bedömts viktigt att utgå från att äldres behov ser likadana ut som yngre 

människors. Detta har även setts som ett viktigt etiskt ställningstagande och har främst 

inneburit att intervjuguiden och tidigare forskning inte problematiserats i förhållande till den 

gerontologiska forskningen. Utifrån gerontologiska förklaringsmodeller hade relationen 

kunnat förklaras av äldres ovilja att lämna parförhållanderollen. Den skulle även i viss mån 

tolkats utifrån äldres minskade behov av socialt umgänge. Synen att äldre lever i sitt 

”dåtidsjag” snarare än i sitt ”framtids- och ”nutidsjag” hade också kunnat ge relationen annan 

mening. Detta då anhöriga partners kan tänkas vara i relationen för vad den än gång var och 

inte på grund av vad den är idag.   

I analysen har kategorisering skett utifrån interaktionsstruktur och respondenternas 

beskrivelser av positivt och negativt utbyte och respons i relationen. Varken de intervjuades 

ålder, kön och den demenssjukes tid på det särskilda boendet har närmare undersökts. Detta 

har inneburit att skillnader i de nämnda faktorerna inte synliggjorts. Den demenssjukes tid på 
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det särskilda boendet hade kunnat synliggöra viss förståelse om relationernas 

förändringskaraktär, och vilka faser och stadium som anhöriga partnerns går igenom. Vid 

undersökningar av intervjupersonernas åldrar hade framtidsplanernas vikt kunnat 

problematiseras i förhållande till det nutida livet och nutida interaktionsmönster. Vidare hade 

en sådan inriktning i högre grad kunnat analyseras i förhållande till den gerontologiska 

forskningen, där intervjupersonernas övriga livsmöjligheter och livsval på ett bättre sätt hade 

kunnats inkluderas i analysen.  

Det har i analysen ansetts etiskt viktigt att se äldre människor som en del av det modernistiska 

samhället, trots att de under delar av sitt liv levde i ett mer traditionell samhälle. Att exkludera 

äldre från samhället och i dennes studies fall exkludera dem från en specifik teoribildning har 

ansetts felaktigt.   

Litteratursökningarna använda i denna studie har inte hittat någon tidigare forskning som 

direkt studerat det undersökta området. Detta har inneburit att direkta jämförelser har varit 

svåra att genomföra. Det har också bidragit till och att intervjuguiden blivit utformad utifrån 

forskning om relationen innan flytt till ett särskilt boende. I litteratursökningen exkluderades 

vårdbegrepp som till exempel ”vårdande” anhörig. Detta gjordes för att vårdbegreppet inte 

ansågs vara relevant för syftet och för att avgränsa litteratursökning i förhållande till denna 

studies tidsramar. Det går inte att bortse från att inkludering av vårdbegreppet i 

litteratursökningen möjligen hade kunnat resultera i forskning bättre relevant för studiens 

undersökta område. Vidare har omsorgsbegreppet inte närmare analyserats. Detta kan ha 

inneburit att gränsdragningar mellan relationer baserade på omsorg och relationer baserade på 

ett känslomässigt utbyte varit svåra att genomföra. Skillnader i mening mellan dessa två typer 

av relationer har således inte vidare kunnat undersökas. En användning av omsorgsbegreppet i 

litteratursökningarna hade också kunnat möjliggöra en större insikt för relationen när den 

sjuke flyttat. 

Mycket av den genomgångna litteraturen och forskningen är från USA och England. Vid 

studie av relationer är det mycket troligt att individers traditioner av och moral angående 

relationer och ”tvåsamhet” är mer kopplat till landet och den kontext de lever i. Det kan antas 

att värderingar i USA skiljer sig från de värderingar som finns i Sverige och en jämförelse av 

det slag som gjorts här kan då vara problematisk. Skillnader i ländernas välfärdssystem och 

anhöriga partnerns tillit till dessa kan också antas vara annorlunda och en faktor som troligtvis 
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särskiljer de olika ländernas undersökningar av relationers fortskridande efter en flytt. Då 

forskningen på det aktuella området inte har varit heltäckande har det kunnat innebära att 

frångång från intervjuarens förförståelse kan ha varit problematisk.   

Kontakten och förfrågningar av intresserade intervjupersoner sköttes som tidigare nämnts i 

denna studie genom sjuksköterskor och enhetschefer. Detta kan ha inneburit att 

intervjupersoner som inte hade någon bra relation till vare sig den demenssjuka partnern och 

omsorgspersonalen inte fick några förfrågningar. Detta kan ha medfört att homogeniteten i det 

strategiska urvalet ökade och täckningen av gruppen partners till demenssjuka som bor på ett 

särskilt boende blivit sämre. Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att utifrån de sjukas 

journal sett vilka sett vilka som hade partnerns och sedan kontakta dem direkt via brev. Detta 

har inte genomförts då tidsramarna för denna studie krävde en relativ snabb kontaktprocess.  

Urvalskriterierna har i denna studie varit relativt få. Andra urvalskriterier som ålder, tid som 

deras partner levt med sjukdomen, tid som deras partner bott på det särskilda boendet och 

etnisk bakgrund hade kunnat användas för att öka mångfalden och den empiriska täckningen 

av det som skulle undersökas. Vid snävare urvalskriterier hade en bättre generalisering 

kunnats göra utifrån specifika grupper och sammanhang. Detta har ej genomförts på grund av 

tidsramarna för denna studie och förhållandet mellan denna studies nyttjande och respekten av 

intervjupersonernas autonomi.  

 

Användning av resultat 

Studiens resultat ger ytterligare en förklaringsmodell över hur relationer mellan anhöriga och 

dess demenssjuka partner kan betraktas. Den har synliggjort att relationerna fortfarande är 

verksamma. Bland personal på särskilda boenden bör beaktas hur man kan stimulera 

relationen mellan anhöriga partners och demenssjuka genom att möjliggöra intimitet i 

relationen. Detta kan till exempel vara, som en intervjuperson beskriver, genom större sängar. 

Stimulans av intimitet kan också innebära att man eftersträvar forum där både den 

demenssjuka och den anhöriga partnern finner gemensam mening och glädje. Förpliktelsen 

kan troligtvis förstärkas genom att omsorgspersonal aktivt kommunicerar den anhöriga 

partnerns förpliktelse till den sjuke. Tilliten till den sjukes beteende kan genom information 

till den anhöriga partnern förbättras genom att omsorgspersonal beskriver möjliga 

reaktionsmönster och beteendemönster för den anhöriga partnern. Vården skulle kunna verka 
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för både skapandet av gemensam intimitet för partnerna och hjälpa till att förmedla den 

anhöriga partnerns förpliktelse gentemot relationen. Bekräftelse och problematiseringar över 

den anhöriga partnerns antaganden om demenssjukdomens påverkan på den sjukes identitet, 

skulle kunna hjälpa den anhöriga att lättare förhålla sig till denna problematik. Där kan det 

troligtvis vara väsentligt att bekräfta den anhöriga partnerns egna föreställningar och vilja 

istället för att problematisera förhållandet utifrån kunskap och forskning på området. Detta 

skulle möjliggöra för den anhöriga partnern att bygga upp en egen praktiskt kunskap och 

parantessättning som passar just denna. Vid medberoende och vid relationer där den anhöriga 

partnern inte känner att något positivt komma från relationen kan tänkas att även det 

relationella ansvaret flyttas över till kommunen. Intervjupersonernas beskrivningar om att de 

även i framtiden kommer att fortsätta verka i relationen till sin sjuka partner innebär att det 

särskilda boendet kommer att bli en del av intervjupersonernas framtid och troligtvis också 

kommande livsplanering. Detta indikerar ett direkt ansvar för det särskilda boendet gentemot 

de anhöriga partnerna för att de på ett tillfredställande sätt ska kunna planera sin framtid.    

Slutligen anses det vara vikigt att anhöriga partnerns inte bara uppfattas som anhörig utan 

även som individer som lever i ett aktivt och levande parförhållande med en demenssjuk 

partner. 

 

Förslag till vidare forskning 

För att vidare kunna undersöka och studera relationen mellan anhöriga och deras demenssjuka 

partnern när den demenssjuke bor på ett särskilt boende vore det intressant att undersöka hur 

boendets struktur och ramar påverkar relationen. Det vore också väsentligt att studera hur 

kommunikationen sker och hur man kan förstå kommunikationen mellan partnerna. Slutligen 

vore förändringar i relationen intressanta att undersöka i förhållande till den tiden som den 

demenssjuka har bott på det särskilda boendet.  
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Bilaga 1. 

 

Förfrågan om intervju. 

Mitt namn är Erik Vallström och jag studerar till socionom på socialhögskolan vid 

Stockholms universitet och skriver denna vår mitt examensarbete. Jag har under min 

utbildning arbetat som vårdbiträde inom demenssjukvården och har därför ett stort 

intresse för detta område. 

Jag kommer att genomföra en studie där jag vill undersöka relationen mellan två 

partnerns där ena partnern har drabbats av en demenssjukdom och bor på ett särskilt 

boende. Undersökningen sker utifrån den anhöriga partnerns situation, funderingar och 

tankar.   

Jag söker nu intervjupersoner för denna studie och skulle högt uppskatta er 

medverkan. Intervjuerna kommer ligga som underlag för studien. Jag planerar att 

genomföra mellan sex och tio intervjuer. Intervjun kommer handla om era 

beskrivningar av relationen. Inget som berättas i intervjuerna kommer att kunna 

kopplas till dig och du har rätt till att vara anonym och kan när som helst avbryta. 

Intervjuplats kan bestämmas helt efter era önskemål. Jag vill i intervjun ta del av din 

berättelse och det är du som sätter gränserna för vad du vill berätta.  

Studiens mål kommer att vara att fördjupa förståelsen och öka kunskapen om 

relationer mellan partners där ena har drabbats av en demenssjukdom och blivit 

tvungen att flytta. 

 

Vid intresse kan ni kontakta mig på nedanstående nummer och e-post adress, ni kan 

också ge ert intresse till ansvarig sjuksköterska eller vårdpersonal som vidarebefordrar 

den. Jag kan sedan kontakta er för vidare beskrivning och samtal.  

 

Er medverkan central och viktig för denna studie.  

Med Vänliga Hälsningar och tack på förhand. 

  

                Erik Vallström 
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Bilaga 2. 

 

Intervjuguide. 

Syfte 

Att utifrån den anhöriga partnerns perspektiv undersöka relationen mellan två partnerns där 

en drabbats av demenssjukdom och bor på ett särskilt boende.  

 

Frågeställningar 

1.) Hur beskrivs den praktiska interaktionen mellan partnerna idag? 

2.) Hur beskrivs relationen? 

3.) Hur beskrivs relationen påverka partnernas övriga liv? 

 

Intervjufrågor.  

Bakgrund 

Kan du berätta om dig och din partner och hur erat tidigare liv har sett ut?  Hur har det varit 

med arbete, barn bostad etc? 

 Ålder? 

 Hur länge har den demenssjuka partnern bott på ett särskilt boende? 

 Hur länge sedan var det sedan partnern fick sin diagnos? 

 Har vård i hemmet förekommit? 

 Partner med diagnos: status.  

Hur ser eran livssituation ut idag? 
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1.)Hur beskrivs att relationen ser ut idag mellan partnerna? 

Hur ser er vardag ut idag? (månader, veckor, dagar)  

 Hur ofta besöker ni er partner?  

 Hur ser ett besök ut? 

 Hur länge? 

 Vad gör ni? 

 Vad pratar ni om? 

Hur upplever du dessa besök? 

 Sinnesstämning 

 Känslor  

 Tankar 

 

2.) Vad beskrivs relationen bygga på? 

Hur skulle du beskriva er relation idag? 

På vilka sett har den förändras? 

Vilka fördelar och nackdelar upplever du? I och med partnerns flytt till ett särskiljt boende? 

Vilket utbyte får du när du besöker din partner? 

Vilket utbyte upplever du att din partner får? 

 Vad och hur märker du uppskattning i ditt beteende hos din partner? 

Vilken stimulans upplever du? 

Känner du att du har ett känslomässigt utbyte till din partner? 

Hur hanterar du idag det faktum att din partner har drabbats av en demenssjukdom?  

Hur hanterar du den sorg som kan komma upp? 
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3.) Hur beskrivs relationen påverka den anhörigas partners övriga liv? 

Hur påverkar det faktum att du har en partner som är drabbad av en demenssjukdom och 

bor på ett särskilt boende ditt övriga liv? 

 Hur påverkar det ditt övriga sociala umgänge? 

 Din Vardag? 

 Dina tankar om framtiden 

Har flytten inneburit att du kan planera ditt liv på ett annat sätt? 

 Hur hanterar man att leva själv? 

 Intimitet/Personlig frihet? 

Om du fick beskriva ditt önskescenario.  

 Hur skulle relationen se ut? 

 Personal 

 Delaktighet 

 Vård 

 Umgänge 

 Bostad 

 Hur skulle din vardag se ut? 

 Sysselsättning. 

 Känslomässiga upplevelser. 

 

Om du fick samma frågor igen om 2 år? 
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