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Att finna mening  
Hur fyra anhörigvårdare finner mening i sina livssituationer.  
Lena Klavzar 
 

ABSTRACT 

Syftet med denna studie var att få fördjupad kunskap om hur personer som vårdar en äldre 
anhörig med en utvecklad demenssjukdom beskriver och upplever sin vardag och livssituation 
och hur de kan känna meningsfullhet trots den påfrestande livssituation de befinner sig i. 
Mina frågeställningar var: hur upplever anhörigvårdarna sin livssituation och i vilken 
utsträckning ser de en mening i den, hur ser anhörigvårdarna på de resurser som står till deras 
förfogande och hur påverkar det deras känsla av att kunna möta och hantera händelser i sina 
liv samt hur och i vilken utsträckning upplever anhörigvårdarna livet som förutsägbart och 
förståeligt och vilka komponenter bidrar till denna upplevelse? Till analysen av resultaten 
användes Antonovskys teoretiska perspektiv kallat ”känslan av sammanhang”. Jag valde att 
intervjua personer som vårdar anhöriga med en utvecklad demenssjukdom. Det verkade vara 
främst fyra aspekter i intervjupersonernas liv som påverkade deras upplevelser av 
meningsfullhet i livet. De var deras positiva syn på livet, deras starka och täta nätverk, deras 
möjligheter att komma ifrån för att utöva sina respektive arbeten och intressen samt deras 
upplevelse av att den de vårdar kan uppskatta och njuta av den vård och omsorg de ger till 
dem.  
 
Nyckelord: Anhörig, Demenssjukdom, Antonovsky, KASAM, Meningsfullhet  
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Inledning  
Det pågår en ständig debatt i det svenska samhället om hur resurserna inom den offentliga 
sektorn skall fördelas. Den svenska välfärdsmodellen har varit, och är än idag, en föregångare 
och förebild för flera andra länder i världen med vårt skattesystem och ideal om en väl 
utbyggd välfärd för alla. Dock har Sverige under de senaste 15 åren ställts inför en rad 
vägskäl där man slagit in på vägar som kanske inte kan ses som en utveckling av 
välfärdsstaten utan snarare som en avveckling av den. Dålig ekonomi har lett till 
nedskärningar i den offentliga sektorn som i sin tur drabbar den enskilda individen. Vissa 
grupper har drabbats hårdare än andra, exempelvis invandrare, individer med psykiska 
funktionshinder och ungdomar. Dessa är grupper som redan tidigare har en ansträngd och 
utsatt situation och som kan sägas ha drabbats dubbelt av nedskärningar i samhället (SOU, 
2000: 3, s. 94-95, 164-166, 279-382). 

En annan utsatt grupp i samhället som verkar få ta ett allt större ansvar och bära en allt tyngre 
börda är den ökande andelen personer som vårdar anhöriga, det vill säga personer som utför 
oavlönade omsorgsinsatser. Denna grupp med anhöriga har uppmärksammats de senaste åren 
genom en rad projekt med syfte att utveckla anhörigstödet i samhället. Detta fokus på 
anhöriga och anhörigvårdare är ett relativt nytt fenomen i Sverige (Socialstyrelsen, 2002b, s. 
11-12). Vissa forskare hävdar att välfärdsstaten har dragit sig tillbaka och detta är naturligtvis 
något som rättfärdigar fortsatt forskning på området. Ekonomiska åtstramningar och 
besparingar samt demografiska och sociala förändringar har lett till att forskningen och 
politiken allt mer börjat intressera sig för alternativa former av omsorg än den avlönade. 
(Hansson, Jegermalm & Whitaker, 2000, s. 15-17; Johansson & Sundström, 2002, s. 129;  
Sand, 2005, s. 197-198). 

Anhörigbegreppet är vitt och brett och spänner över flera olika grupper med människor. Alla 
är vi ju anhöriga på något sätt. Den grupp anhöriga som jag är intresserad av är personer som 
vårdar en äldre anhörig med en utvecklad demenssjukdom. När den offentliga omsorgen om 
äldre får allt mindre resurser så får de anhöriga ta över en allt större del av ansvaret. De 
anhöriga och deras omsorgsinsatser har inte tidigare varit synliga i den offentliga debatten. 
Under senare år har de dock tagit en alltmer framträdande roll i den samhälleliga debatten 
(Johansson et al. 2002, s. 129). Forskningen har börjat intressera sig för dem och de anhöriga 
själva har organiserat sig.  Det som fångade mitt intresse vid genomgång av den litteratur och 
forskning som jag funnit i ämnet var den motstridiga bild som målades upp av 
anhörigvårdarna. De var både stressade och sjuka samtidigt som de fann sina uppgifter som 
hjälpgivare och vårdare som meningsfulla och tillfredsställande. Frågan som tonade fram var 
hur detta var möjligt. Hur är det möjligt att anhörigvårdarna både blir sjuka och finner 
livskraft av samma arbete? 

Som jag beskrivit ovan så finns det ett allt större intresse för anhörigvårdarna i samhället idag 
som legitimerar fortsatt forskning på området. Det jag skulle vilja studera är hur 
anhörigvårdarna beskriver och upplever sin livsvärld, sin vardag och sitt liv i förhållande till 
sin roll som informell vårdare av en anhörig med en utvecklad demenssjukdom. Vad innebär 
det egentligen att vårda en demenssjuk anhörig, vilka dimensioner tar sig berättelsen uttryck i 
och hur går det att förstå deras upplevelser? Hur hanterar de sin livssituation och hur ser de på 
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den? Detta är några av de frågor jag ställde mig själv när jag tänkte igenom vad jag ville ha 
svar på med denna studie. En tanke jag har om anhörigvårdarna är att de trots sina ofta svåra 
situationer på något sätt måste hitta olika tillvägagångssätt för att hantera sin vardag. Vad är 
det i deras sätt att hantera och uppleva sin livssituation som gör att de ändå kan se mer eller 
mindre positivt på livet? 

Anhörigvårdare i ett historisk perspektiv  

Inom omsorgsforskningen i Sverige har det av tradition fokuserats på den sjuke och dennes 
vardag. Trots detta har det sedan långt tillbaka funnits en tradition av personer som vårdar 
äldre och sjuka anhöriga. Det var främst kvinnorna och framförallt dottern eller svärdottern 
som fick ansvara för omsorgen om den äldre anhöriga. Den omsorg som utförts har dock varit 
osynlig i den samhälleliga diskursen då den ofta tagits för given (Socialstyrelsen, 1999, s. 8-
9).  

Under de senaste 20 åren har ett intresse för denna grupp väckts och i början på 90-talet tog 
forskningen inom detta fält fart på allvar. Detta förklaras bland annat av de förändrade 
demografiska förutsättningarna i Sverige med en allt mer ökande andel äldre. Detta borde i sin 
tur leda till ökade insatser från samhället och även informella insatser i form av en allt större 
andel anhöriga som tar hand om sina sjuka anhöriga. En annan viktig faktor till det ökade 
intresset är neddragningar i den offentliga omsorgen som leder till ett ökat tryck på de 
anhöriga. Detta leder till att de anhöriga får ta ett allt större ansvar för sina sjuka och anhöriga 
äldres omsorg och vård (Hansson et al. 2000, s. 15-16; Johansson et al. s. 120-121; Sand, 
2005, s. 234).   

I en rapport från 1993 uppmärksammar Socialstyrelsen denna tendens och skriver också att 
andelen äldre som får hemhjälp samt institutionsvård minskade under 80-talet vilket ger 
upphov till en rad frågor. Har de äldre blivit så pass friska att de inte längre behöver hjälp i 
samma utsträckning som tidigare eller har det tidigare funnits en ”överkonsumtion” av 
hemhjälpsinsatser?  En sak som fastställs i rapporten är att andelen äldre som får praktisk 
hjälp i hemmet av anhöriga har ökat men inte i sådan utsträckning att det kan förklara 
bortfallet i form av de hemhjälpsinsatser som gjordes i förhållande till den andel som var äldre 
(Socialstyrelsen, 1993, s. 25-29).  

De som främst blir beviljade hemtjänst är ensamstående och väldigt sjuka äldre. Denna trend 
har hållit i sig både under 80 och under hela 90-talet (Forsell, 1998, s. 10; Larsson, 2004, s. 
18-19; Szebehely, 2004, s. 177). De formella insatserna för äldre fortsätter alltjämt att minska. 
1994 uppgick de formella insatserna för de äldre till 40 % medan det år 2000 hade minskat till 
30 % (Johansson et al. 2002, s. 127). 

I mycket av den tidigare forskningen i Sverige har betoningen legat på den offentliga 
omsorgen och det avlönade omsorgsarbetet. Familjen och det sociala nätverkets roll har 
kommit i skymundan. På senare år har den offentliga diskussionen om anhörigomsorgen vuxit 
sig allt större och kan idag ses som ett laddat politiskt ämne. Flera forskare hävdar att det har 
skett en förskjutning av omsorgsarbetet mellan olika samhällssektorer, det vill säga mellan 
stat, familj, marknad och frivilligsektor. Förslag och diskussioner på utökade ekonomiska 
anslag till anhörigstödjande verksamheter i form av debattartiklar i riksomfattande 
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dagstidningar kan ses som ett led i detta (Hansson et al. 2000, s. 15-17; Johansson, 2002, s. 
174-175; Johansson, 2005;  Sand, 2005, s.197-198; Szebehely, 2004, s. 176-177).  

Anhörigstöd 

1992 gav Socialstyrelsen ut en rapport som var en sammanställning av ett projekt som 
startade 1988 och vars syfte var att utveckla och förnya anhörigstödet i kommuner och bland 
organisationer. Regeringsuppdraget ”Bättre stöd till närstående” bestod av 20 miljoner kronor 
som fördelades på 67 olika projekt som handlade om allt ifrån anhörigträffar, utbildning och 
avlösning till utveckling av samarbetet mellan kommuner och landsting och mellan 
myndigheter och organisationer (Socialstyrelsen, 1992, s. 8-12). Under 1997 fördelade 
Socialstyrelsen 7,5 miljoner kronor till olika projekt för att fortsätta utveckla anhörigstödet. 
Det kan ses mot bakgrund av att hemhjälpsinsatserna och placeringar på särskilda boenden av 
de äldre minskat de senaste 20 åren (Johansson et al. 2002, s. 124; Socialstyrelsen, 2002b, s. 
11-13 ). 

Den riktigt stora satsningen på anhörigstöd kom 1998 när staten avsatte 300 miljoner kronor i 
ett stimulansbidrag till kommunerna för att utveckla stödet till de anhöriga under perioden 
1999 till 2001. Statens satsning resulterade i ett statsbidrag som hette Anhörig 300. Syftet 
med Anhörig 300 var en kvalitetshöjning av det stöd som kommunerna riktade till 
anhörigvårdare. Ett antal samarbeten inleddes mellan kommuner och frivilliga organisationer. 
Socialstyrelsen fick i uppdrag att under samma tid genomföra uppföljning och utvärdering av 
projektet. De hade även i uppdrag att ansvara för vissa utbildningsinsatser samt att öka 
kunskapen på området där det tidigare fanns en kunskapsbrist. Detta ledde till att en mängd 
studier genomfördes under slutet av 90- talet och början på 2000- talet (Socialstyrelsen, 
2002b, s. 7-8). Även demensförbundet arbetade med ett projekt under två års tid i slutet på 90- 
talet med målet att kartlägga det stöd anhöriga till personer med demenssjukdom fick av 
kommunerna. Samma år infördes även en ny paragraf i Socialtjänstlagen som syftade till att 
ge kommunerna ett ökat ansvar för anhörigas rätt till stöd (Bergström, Dahlberg & Edkvist, 
2002, s. 10-11; Demensförbundet, 1997, s. 5).  

På initiativ av Röda Korset bildades 1996 den första organisationen för att tillvarata 
anhörigvårdarnas intressen och som går under namnet Anhörigrådet. Det var första gången 
som de anhöriga själva definierade sig som en egen grupp i det svenska samhället. 
Anhörigrådet är en paraplyorganisation som hjälper anhöriga att starta upp egna stödgrupper 
och lokala föreningar på olika orter i Sverige (Forsell, 1998, s. 9-10, 43-44; Johansson et al. 
2002, s. 126-129).  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få fördjupad kunskap om hur personer som vårdar en äldre 
anhörig med en utvecklad demenssjukdom beskriver och upplever sin vardag och livssituation 
samt om och hur de kan känna meningsfullhet trots den påfrestande livssituation de befinner 
sig i. En vision med denna studie är att yrkeskunniga och professionella inom vård och 
omsorg ska kunna få en inblick i hur livet ter sig för anhörigvårdaren för att på ett bättre sätt 
möta och förstå denne i eventuella kontakter. Mina frågeställningar är direkt kopplade till tre 
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begrepp som utgör grunden till den teori jag har valt att använda mig av för att försöka tolka 
anhörigvårdarens livssituation. Denna teori redovisas längre fram. Mina frågeställningar som 
skall hjälpa mig att få svar på mitt övergripande syfte är: 

- Hur upplever anhörigvårdarna sin livssituation och i vilken utsträckning ser de en mening i 
den? 

- Hur ser anhörigvårdarna på de resurser som står till deras förfogande och hur påverkar det 
deras känsla av att kunna möta och hantera händelser i sina liv? 

- Hur och i vilken utsträckning upplever anhörigvårdarna livet som förutsägbart och 
förståeligt och vilka komponenter bidrar till denna upplevelse? 

Centrala begrepp och definitioner  

Demenssjukdom 

I Larsson & Rundgren (1997, s. 269-273) förklaras demenssjukdom som en ofta långsam 
försämring av de intellektuella funktionerna, minnet, det logiska tänkandet, emotionella 
förändringar samt personlighetsförändringar. Demens är i sig ingen sjukdom utan ett 
samlingsbegrepp för ett antal olika sjukdomar och skador med ett antal liknande symptom 
som resultat. Risken att drabbas ökar med högre ålder och sjukdomsförloppet är långdraget. 
Demenssjukdomarna kan delas in i tre olika typer: de primärdegenerativa, de vaskulära och de 
övriga sekundära. I den första gruppen är demens vid Alzheimers den vanligaste, denna 
sjukdom följer ofta fyra olika stadier. Det första stadiet innebär bland annat en smygande 
minnesstörning, trötthet, initiativlöshet och motivationssvårigheter. Nya symptom utvecklas 
och gamla eskalerar och fördjupas fram till det sista stadiet där en avmagring sker och inga 
eller små reaktioner på stimuli uppvisas (Ingebretsen, Lyng, Nygård & Solem, 1996, s. 9-10). 

De vaskulära demenssjukdomarna innefattar demens uppkommen av skador i hjärnan till följd 
av bland annat stroke och störd cirkulation i hjärnan. Den sista gruppen innefattar alla övriga 
demenssjukdomar som till exempel demens som uppstått till följd av alkoholskador, B12- 
brist eller demens vid Parkinsons sjukdom (Larsson et al.1997, s. 269-273). 

Att vårda en person med demenssjukdom är svårt. När den demenssjuke insjuknar uppstår en 
förändrad livssituation för den anhörige och relationen mellan de två får en annan innebörd 
och dimension. Om en person börjar vårda en demenssjuk anhörig kan en ny och ovan 
situation uppstå mellan dem. Från att tidigare ha varit makar eller kanske förälder och barn så 
blir en av dem plötsligt omsorgsgivare och den andre omsorgstagare (Almberg et al. 2002, s. 
61-63). Gemensamma minnen och historier som tidigare har fungerat som sammanbindande 
länkar i deras relation kan tyna bort och försvinna under demenssjukdomens förlopp. Det är 
då ofta den anhörige som skapar mening och begriplighet i den demenssjukes uttryck. Det kan 
inträffa att anhörigvårdaren blir en medförfattare till den demenssjukes liv och historia och en 
viktig länk till att förstå den demenssjukes reaktioner i olika sammanhang (Holst, 2002, s. 96-
98).  
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Att sakta bli den kanske enda sammanbindande länken mellan den demenssjuke och 
verkligheten kan skapa stora påfrestningar för den anhörige. Undersökningar visar att 
anhöriga till demenssjuka i större utsträckning än anhöriga till andra äldre har sämre hälsa och 
större upplevelser av stress (Almberg et al. 2002, s. 62-63). 

Formella och informella omsorgsinsatser  

Formella insatser för äldre inom vård och omsorg är de insatser som utförs av landsting och 
kommun eller är drivna av privata företag på entreprenad (Sand, 2005, s.199-200). Informella 
insatser innebär att insatserna utförs utan någon betalning. De innefattar förutom 
anhörigomsorg också de frivilliga organisationernas insatser även om de skiljer sig åt. De 
frivilliga organisationerna präglas av oavlönade men fritt valda arbetsuppgifter och de är 
organiserade och formaliserade genom ett företag eller en organisation. 

Anhörigvårdare och närståendevårdare 

I diskussionen kring informella insatser finns det två centrala begrepp och de är anhöriga och 
närstående. Med anhörig menas ofta att personen har blodsband eller juridiska band till 
hjälpmottagaren. Med begreppet närstående brukas syfta till andra vänner och grannar utanför 
familjekretsen. I ett mer neutralt språkbruk kan begreppet hjälpgivare eller omsorgsgivare 
användas (Jeppsson Grassman, 2001, s. 9). Begreppet vård som också ingår i orden 
anhörigvårdare och närståendevårdare syftar till att visa de olika typer av vård, omsorg och 
hjälpinsatser som personer ger till anhöriga och närstående som inte längre klarar av vardagen 
(Hansson et al. 2000, s. 11).  

Hjälpinsatser 

Karaktären på hjälpinsatserna varierar från person till person och beror på en mängd olika 
faktorer. Förhållanden som kan påverka hjälpinsatserna kan vara vilket slags hjälpbehov den 
sjuke anhörige har samt vilken relation som finns eller har funnits mellan hjälpgivare och 
hjälpmottagare. Jeppsson Grassman (2003, s. 35-36) använder en modell för att kategorisera 
hjälpinsatserna utifrån deras karaktär. Denna modell innefattar följande kategorier: 1. 
Samvaro, kontakt, 2. Passning, tillsyn, 3. Personlig omvårdnad, 4. Hushållsgöromål, 5. 
Administrativa uppgifter, 6. Transporter, 7. Trädgårdsskötsel, reparationer etc. Kategori ett 
(samvaro och kontakt) är en väldigt vanlig typ av hjälp som utförs och med stor betydelse för 
hjälpmottagaren. Denna kategori har dock ofta uteslutits i studier om vilka hjälpinsatser som 
utförs av anhörigvårdarna då de tagits för givna och helt enkelt inte uppmärksammats. Dessa 
typer av insatser är även svåra att mäta (Jeppsson Grassman, 2001, s. 36; Johansson et al. 
2002, s. 120). 

Tidigare forskning 

I den litteratur jag har funnit och tagit del av när det gäller anhörigvårdarna, har jag urskiljt 
framför allt tre teman. Jag kallar dem för: identifiering av den typiska anhörigvårdaren, stöd 
till anhörigvårdaren samt förhållandet mellan den formella och informella omsorgen. En 
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mängd undersökningar syftar till att identifiera den informella omsorgsgivaren, vad denne 
skulle vilja ha för stödjande insatser från samhället samt vilka insatser som denne tar del av 
idag. Syftet med detta är många gånger att utveckla olika stödformer för anhöriga eller att ge 
en kunskapsöversikt och kartläggning över situationen för att kunna utveckla de existerande 
stödformerna. Dessa rapporter fokuserar på den anhöriges upplevelser av stöd från samhället 
och det kan ses som ett led i den ökade satsningen på anhörigstöd som har gjorts i Sverige 
under de senaste 15 åren. Tyngdpunkten ligger på vilket stöd den anhörige efterfrågar och 
vilket stöd denne i realiteten får (Hansson et al. 2000,  s. 36-39; Jegermalm, 2003, s. 157-159; 
Sand, 2005, s. 221-222). 

Det andra temat som jag funnit i den forskning jag refererat till, handlar om hur 
omsorgspolitikens konsekvenser för de anhöriga ser ut samt hur fördelningen av samhällets 
omsorgsinsatser förändras över tid. Fokus är hur ansvaret delas mellan frivilliga 
organisationer, familjen, staten och privata organisationer. Det är alltså relationen mellan 
formell och informell omsorg samt omfånget av den på olika nivåer. De nivåer som avses är 
politisk nivå, kommunal nivå och individnivå. Det kan jämföras med de studier som har gjorts 
om anhörigstöd till anhörigvårdaren eftersom all formell omsorg kan ses som en slags 
anhörigstöd (Hansson et al. 2000, s. 34-35; Jeppsson Grassman, 2001, s. 10-12; Thorslund & 
Larsson, 2002, s. 56-57).  

En väldigt viktig aspekt på ovanstående uppdelningar är genusaspekten och könsrollerna i 
vårdandet. Långt tillbaka i historien har vårdandet och omsorgen varit familjens och då 
framför allt kvinnornas ansvar. Omsorgen av äldre har förändrats över tid men fortfarande är 
det kvinnorna som står för den största delen av den informella omsorgen i tid mätt (Jeppsson 
Grassman, 2001, s. 24; Odén, 1998, s. 33- 44).  Vissa svenska studier visar att män och 
kvinnor gör lika många insatser i det egna hushållet men att det fortfarande är kvinnorna som 
står för de mest omfattande insatserna mätt i tid (Bergström et al. 2002, s. 5-6; Jeppsson 
Grassman, 2001, s. 22-24; Szebehely, 2004, s. 193).  

Definition av de anhörigas arbete  

Anhörigomsorgen är också starkt präglat av en känslomässig dimension och det finns en 
diskurs som behandlar omsorgens karaktär i omsorgsforskningen. I en kunskapsöversikt över 
anhöriginsatser och anhörigstöd för äldre, gjord av Hansson, Jegermalm och Whitaker (2002, 
s. 11-12) refereras till forskaren Szebehelys slutsats att informell omsorg ofta förutsätts vara 
nära och varm till skillnad från den formella omsorgen som ges. Gränsen mellan kärlek och 
arbete är inte alltid lätt att urskilja och detta är även ett av anhörigföreningarnas största 
dilemman. Ligger betoningen på kärlek så förringas deras krav på samhälleligt stöd och ligger 
betoningen på arbetet de utför så förringas den personliga och kvalitativa dimensionen av 
omsorgen (Forsell, 1998, s. 68-69; Socialstyrelsen, 1998, s. 9-10; Socialstyrelsen, 2000, s. 13-
14). 

Metoder 

Stora intervjustudier med ett stort urval äldre och anhöriga som intervjuas, så kallade 
kvantitativa surveyundersökningar, är ett relativt vanligt tillvägagångssätt vid forskning om 
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anhöriga i Sverige. 1954 års åldringsvårdsundersökning, Statistiska Centralbyråns 
undersökningar om svenskarnas levnadsförhållanden och Socialstyrelsens riksrepresentativa 
intervjuundersökning 1994 och 2000, den så kallade Ädel-ULF studien, har alla genererat en 
stor och viktig mängd empiriskt material. Eftersom de alla är riksrepresentativa och gjorda 
över en lång tid så kan viktiga geografiska och tidsmässiga jämförelser göras (Johansson et al. 
2002, s. 120-121). Även en mängd undersökningar av vikt för anhörigforskningen har gjorts 
utifrån de gemensamma data som insamlades under åren 1999-2001 i samband med Anhörig 
300-projektet.  Jeppsson Grassman, Jegermalm och Orsholm är alla exempel på forskare som 
har genomfört undersökningar om den informella omsorgen fast med olika inriktningar utifrån 
dessa data (Jegermalm, 2002, s. 11-12; Jegermalm, 2005, p. 32-33; Jeppsson Grassman, 2001, 
s. 12; Orsholm, 2001, s. 9-10).  

Många studier har också gjorts med ett litet urval intervjupersoner i kvalitativa studier. De 
utgår ofta från en specifik situation, exempelvis upplevelser av att vara anhörig till personer 
boende på en institution eller att vara anhörig till äldre i livets slut. Det finns även kvalitativa 
studier av anhörigvårdarnas egna upplevelser av vårdandet av en demenssjuk anhörig 
(Almberg & Jansson, 2002, s. 62-64; Jeppsson Grassman, 2003, s. 16-18). Det finns 
betydande svårigheter att mäta omfånget på de informella insatserna. Tillsyn, passning och 
emotionellt stöd är exempel på icke praktiska insatser som är svåra att mäta på ett adekvat sätt 
och som leder till svårigheter när olika studier skall jämföras med varandra. Olika forskare 
och olika forskningstraditioner använder sig av olika sätt att mäta (Jeppsson Grassman, 2001, 
s. 11; Johansson et al. s. 120).  

Generella resultat 

Ur många studier tonar det fram en bild av anhörigvårdaren som en make/maka eller ett vuxet 
barn och då oftast en dotter. De som bor tillsammans med den de hjälper utför i genomsnitt 
fler insatser i timmar mätt än de som är bosatta i annat hushåll. De vanligaste informella 
omsorgsinsatser som utförs är tillsyn, passning, samvaro och kontakt (Hansson et al. 2000, s. 
9; Jeppsson Grassman, 2001, s. 44; Sand, 2005, s.202, 207).  

Jeppsson Grassman urskiljer i boken Anhörigskapets uttrycksformer tre olika hjälpprofiler för 
den typiska hjälpgivaren. Den första är den engagerade medborgaren som ofta är hjälpgivare 
till personer utanför familjen och till de utan behov av särskilda insatser. Den engagerade 
medborgaren är ofta resursstark och har ett väl utbyggt socialt nätverk. Den andra är 
omsorgsgivaren som utför insatser med fokus på omsorg om äldre och de i behov av särskilda 
omsorgsinsatser. Omsorgsgivaren utför oftast hjälpinsatser inom familjen och de som tillhör 
denna grupp har ofta inte de resurser som karaktäriseras av ett starkt socialt nätverk. 
Hjälpinsatserna som ges är främst omvårdnad, hushållsarbete och kontakt. Den tredje och 
sista kategorin är anhörigvårdaren. Denna kategori utmärks av att hjälpgivare och 
hjälpmottagare bor i samma hushåll och insatserna är av specifik och omfattande karaktär och 
det är också denna grupp av hjälpgivare som utför mest insatser i timmar mätt. Denna grupp 
är den minst resurstarka gruppen när det gäller den socioekonomiska situationen och de har 
även ofta ett svagt socialt nätverk (Jeppsson Grassman, 2003, s. 40-47). 
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Av de rapporter jag har tagit del av så är forskarna överens om att det är en stor del av 
befolkningen som på något sätt utför informella insatser till anhöriga eller nära vänner. 
Ungefär var tredje äldre över 80 år mottar informella insatser från anhöriga (Bergström et al. 
2002, s. 5-9). Vid frågor om vad anhörigvårdarna vill ha för stöd från samhället har det 
viktigaste varit avlösning i form av avlösningsplatser, växelvård och dagverksamhet. De vill 
också bli erkända och respekterade i kontakterna med den formella vården (Forsell, 1998, s. 
71-72; Sand, s. 218 Socialstyrelsen, 2002, s. 72). 

Anhörigas egna upplevelser präglas av depression, bundenhet, känslomässig stress och en 
tung omsorgsbörda. Deras situation går också ofta hand i hand med ekonomiska svårigheter. 
Att vårda en anhörig med demenssjukdom ger i större utsträckning stress och andra 
svårigheter än vid vård av andra äldre. Det verkar också vara vanligare att kvinnor som vårdar 
upplever en större stress än män i samma situation (Almberg et al. 2002, s. 62; 
Demensförbundet, 1997, s. 3-6;  Sand, 2005, s. 214-217). De positiva sidorna av vårdandet är 
känslor av tillfredsställelse, självrespekt och uppskattning från andra. Att få uppskattning av 
den som de vårdar verkar också ha en viktig roll i att uppleva vårdandet som positivt 
(Hansson et al. 2000, s. 25-26; Orsholm, 2002, s. 7-8). Jeppsson Grassman har också funnit 
att tät kontakt och socialt stöd från vänner och bekanta ökar chansen för ett positivt 
hälsotillstånd (Jeppsson Grassman, 2001, s. 56).  

Internationell forskning  

I internationell forskning har anhörigvårdarens situation uppmärksammats under lång tid även 
om det skett en markant ökning av intresset de senaste tjugo åren (Grant, Keady, Lundh & 
Nolan, 2003, p. 2). I England har det under en lång tid forskats om anhörigvårdarens situation 
och i en rapport från 1993 redovisas i siffror att det fanns över 6 miljoner personer i England 
som såg sig själva som omsorgsgivare. Mycket av forskningen på området behandlar 
förhållandet mellan avlönat och oavlönat arbete. I England visar resultat att den typiska 
anhörigvårdaren är en dotter och den näst vanligaste är en make eller maka (Glendinning & 
McLaughlin, 1993, p. 22-23; Hansson et al. 2000, s. 19; Sand, 2005, s.198, 202). En 
betydande del av forskningen har fokuserat på vilket stöd anhörigvårdarna vill ha. 
Forskningen har lagt tyngdpunkten på de negativa aspekterna av vårdandet. Det som nu 
uppmärksammas allt mer är att det finns fler dimensioner av vårdandet som behöver 
inkluderas, det vill säga både positiva och negativa aspekter av vårdandet (Grant et al. 2003, 
p. 2-3).  

I Norden generellt sett är forskningen lika ny som i Sverige. Norge är ett undantag med 
forskning inom området sedan en längre tid tillbaka och ett större intresse för anhörig- och 
familjerelaterade frågor inom omsorgen av de äldre. Nordisk forskning visar gemensamma 
resultat där den typiska anhörigvårdaren är en medelålders person, ofta en maka eller vuxet 
barn och då främst en dotter (Hansson et al. 2000, s. 9; Sand, 2005, s. 202-206).   

I USA har en stor frivillig sektor och ett litet statligt ansvar för de äldre lett till att ett stort 
antal individer tvingas förlita sig på att familjemedlemmar tar hand om dem. Forskning i USA 
visar att upp till 80-90 % av den vård och omsorg som personer med stort omvårdnadsbehov 
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tar emot är ifrån familjemedlemmar. Även i USA är det främst makar och vuxna barn som är 
hjälpgivare (England, Keigher, Linsk & Simon- Rusinowitz, 1992, p. 5-7).   

Forskningen i USA har precis som i Sverige fokuserat på att identifiera den typiske 
anhörigvårdaren samt vilka insatser de utför. Det stora inslaget av kvinnor som vårdar inom 
formell och informell omsorg har också undersökts och hur detta påverkar samhällets 
värderingar av vård och omsorg (England et al. 1992, p. 8). Anhörigvårdarna i USA upplever 
känslor av bundenhet, social isolering och stress samt fysiska besvär i form av sjukdom och 
ekonomiska svårigheter. Vuxna barn upplever även rollkonflikter som ett stort problem i 
vårdandet medan makar upplever att det är den psykiska stressen som är värst. 
Anhörigvårdarnas strategier för att hantera stress har varit ett av de mest studerade 
perspektiven i USA (England et al. 1992, p. 9).  

Ett annorlunda fokus 

I forskningen som det refereras till i denna studie, framträder ofta en bild av anhörigvårdarna 
som en homogen grupp. Dock finns det även forskning som syftar till att ge en bild av den 
anhöriges vardag på ett sätt som inte inbegriper enbart en statistisk bild av anhörigvårdaren 
eller studier som skall leda till utveckling av anhörigstöd. Denna forskning är dock mer 
sällsynt. När det kommer till de anhörigas egna upplevelser har det väldigt ofta fokuserats på 
deras negativa upplevelser och detta har lett till kritik från flera forskare och från anhöriga 
själva, både internationellt och nationellt (Forsell, 1998, s. 19; Nolan, Ingram & Watson, 
2003, p. 129; Sand; 2005, s. 214-215).  

Det har varit svårt att finna forskning med ett annat fokus på den informella omsorgens 
insatser än de som berör direkt vård, exempelvis det känslomässiga stödets omfattning. 
Naturligtvis är svårigheten att mäta vissa av de informella insatserna en av orsakerna bakom 
detta. Det saknas även studier av anhöriga utifrån hur de själva får beskriva sin livssituation. 
Som beskrivits ovan är det även svårt att finna studier som lyfter fram de positiva aspekterna 
av att vara anhörigvårdare. Detta är viktiga aspekter att undersöka för att få en så nyanserad 
bild av anhörigvårdaren som möjligt. Vilka människor och livsöden döljer sig bakom denna, 
som den ofta framställs, homogena grupp? Hur hanterar och ser de på sin situation utifrån en 
betoning på de positiva aspekterna av vårdandet?         
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Teoretiskt perspektiv 
För den här studien har jag valt att använda det teoretiska perspektiv som Antonovsky kallar 
”känslan av sammanhang”. Jag har valt den för att jag hoppas att den kan ge en tolkningsram 
för att förstå hur de anhörigvårdare som har intervjuats upplever och reagerar på sin 
livssituation. Eftersom studien syftar till att undersöka hur olika anhörigvårdare ser på sitt liv 
och sin vardag och eftersom tidigare studier visat motsägelsefulla resultat när det gäller hur de 
upplever detta, så tror jag att Antonovskys teori kan hjälpa mig att se och förklara dessa 
motstridiga resultat. 

Det salutogena synsättet 

Teorin som kommer att användas för att analysera materialet är utvecklad av Aaron 
Antonovsky, en professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion Universitetet i Beersheba, 
Israel, och vilar på ett salutogenetiskt synsätt. Det salutogena synsättet fokuserar på hälsans 
ursprung och vad det är i människornas olika sätt att hantera sina situationer som gör att de 
finner motståndskraft istället för att fokusera på sjukdomar och förklaringsmodeller till varför 
människor blir sjuka. Hans teori syftar till att visa att det är känslan av sammanhang i livet 
som gör människor mer eller mindre motståndskraftiga gentemot både den yttre och inre 
världens alla påfrestningar (Antonovsky, 1991, s. 12, 24). 

Antonovskys forskning har sin grund i en undersökning som han genomförde under 1970 
talet. Den handlade om hur kvinnor med olika etnisk bakgrund anpassade sig till klimakteriet. 
Han hade i samband med detta även ställt frågan om de suttit i koncentrationsläger. Vad han 
fann var att kvinnorna som inte hade befunnit sig i ett koncentrationsläger i större 
utsträckning var vid bättre hälsa än de som hade varit det. Det som dock var anmärkningsvärt 
var att hela 29 % av kvinnorna som överlevt en vistelse i koncentrationsläger visade sig vara 
vid tillfredsställande psykisk och fysisk hälsa. Han ställde sig då frågan hur det kunde komma 
sig att personer som genomgått väldigt svåra påfrestningar i sina liv ändå kunde vara vid en så 
god hälsa. Dessa resultat blev startskottet för utvecklingen av det salutogena synsättet 
(Antonovsky, 1991, s. 11). 

I traditionella sätt att se på människan så ses alla de påfrestningar en människa möter som 
negativa och riskfyllda. Antonovsky menar i motsats till detta att många påfrestningar i 
kombination med andra faktorer kan ses som positiva och till och med hjälpa till att öka 
motståndskraften gentemot andra och svårare påfrestningar. Forskningen skall inte enbart 
fokusera på vad det är som gör människor sjuka utan även se till vad det är som gör att vi 
fortsätter att vara friska. Det salutogena synsättet kan alltså bidra till en mer nyanserad bild av 
människan och hälsan än den vanliga och dikotoma indelningen av människor som friska eller 
sjuka (Antonovsky, 1991, s. 12, 24, 28-29). 

Stressorer 

Antonovsky, 1991, ser stressorer  som ”krav som det inte finns några omedelbart tillgängliga 
eller automatiska adaptiva responser på” (s. 51). Stressorer kan exempelvis vara vissa 
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obehagliga och överraskande situationer som individen utsätts för under sin livstid och som 
leder till att stressen ökar. Dessa kan komma både från vår omgivning och inifrån oss själva 
och leder till att ett tillstånd av spänning uppstår. Enligt Antonovsky ser det patologiska 
synsättet på stressorer som dåliga och av ondo för individens liv och hälsa. Det salutogena 
synsättet ser på stressorer av olika slag som allestädes närvarande i våra liv och att de inte 
behöver vara av negativ art. Alla händelser som leder till en följd av spänningar i våra liv kan 
ses som stressorer oavsett om de är positiva eller negativa (Antonovsky, 1991, s. 28-30, 34). 

Tre centrala komponenter 

De tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet bildar tillsammans 
begreppet ”känslan av sammanhang”, förkortat KASAM. KASAM kan ses som i vilken 
utsträckning individen löser problem i sina liv och hur de hanterar spänningar på ett mer eller 
mindre framgångsrikt sätt. Det handlar om att välja rätt strategi vid rätt tillfälle. De tre 
komponenterna kan inte förstås och kopplas till KASAM en och en utan de hänger alla ihop 
och är beroende av varandra (Antonovsky, 1991, s. 42, 45).  

Känslan av sammanhang utvecklas under individens hela liv men med den största möjligheten 
till förändring och utveckling under de trettio första levnadsåren. Efter denna period är det 
främst vid viktiga livshändelser och bestående livssituationer som individens KASAM kan 
förändras (Antonovsky, 1991, s. 52-54). Antonovsky har även utarbetat ett frågeformulär 
bestående av 29 frågor som syftar till att mäta individers känsla av sammanhang i sina liv. 

Begriplighet 

De tre komponenter som tillsammans skapar en hög eller låg känsla av sammanhang är 
komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet kan förklaras med 
på vilket sätt individen upplever hur yttre och inre stimuli får en känsla av en ordnad, 
sammanhängande och strukturerad enhet i motsats till oväntad och kaotisk. Även om det 
uppstår stressade och påfrestande situationer så kan en individ med ett högt KASAM göra 
dessa begripliga. Framtida stimuli förväntas vara förutsägbara och även om det uppstår 
situationer utan förvarning och förberedelse så kan de förklaras och ordnas till en begriplig 
enhet av en individ med högt KASAM (Antonovsky, 1991, s. 39).   

Hanterbarhet 

Med hanterbarhet menas hur individen upplever att det finns resurser i sitt liv som kan 
användas för att hantera och möta de krav som denne möter, det vill säga hur individen ser på 
sin upplevda förmåga att hantera framtida utmaningar och hur denne hanterar erfarenheter och 
skeenden i det dagliga livet. Ser individen på skeenden i livet som att denne är otursförföljd 
och dömd att alltid drabbas av olycka eller som erfarenheter och utmaningar som det är 
möjligt att möta och göra uthärdliga? Det är alltså individens upplevelse av att det finns 
resurser tillgängliga att möta alla livets skeenden eller ej som är en bidragande orsak till om 
denne har en hög eller låg KASAM. Det vill säga om individen ser på sig själv som offer för 
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livets omständigheter eller som en individ som ibland drabbas av olyckliga omständigheter 
och när detta sker så tänker denne att det kommer gå bra ändå (Antonovsky, 1991, s. 39-40). 

Meningsfullhet 

Komponenten meningsfullhet täcker in hur individen upplever att dennes liv och aktiviteter är 
meningsfulla. Hur delaktig och medverkande är individen i hur dennes liv formas och 
utvecklas och hur mycket engagemang och hängivelse är denne beredd att lägga på problem 
och svårigheter i sitt liv (Antonovsky, 1991, s. 39-41). Antonovsky kallar den sista 
komponenten meningsfullhet som KASAM: s motivationskomponent. Individen med en hög 
KASAM har alltid någon speciell betydelsefull del av sitt liv som han är känslomässigt 
engagerad i och som var värd hans investering. Denne ser i större utsträckning än den med 
låg, att livet är meningsfullt och möter utmaningar med engagemang och med tankar om att 
göra det bästa av situationen som uppstått och försöka att se en mening i den (Antonovsky, 
1991, s. 40-41). Antonovsky skriver att komponenten meningsfullhet troligtvis är den 
viktigaste komponenten i begreppet KASAM och att de andra två komponenterna inte blir 
långvariga om inte denna är hög. Å andra sidan kan individen som har en hög grad av 
meningsfullhet i sitt liv alltid skaffa sig resurser och förståelse inför livets skeenden.  
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Metod 
För att uppfylla syftet med denna studie ansåg jag att en kvalitativ metod vore mest lämplig. 
Jag valde att intervjua personer som vårdar anhöriga med en utvecklad demenssjukdom därför 
att jag med denna studie ville undersöka de individuella erfarenheterna och upplevelserna av 
att vara anhörigvårdare. Kvalitativ metod handlar om att utifrån nyanserade och specifika 
beskrivningar tolka relationer och fenomens mening i de erhållna beskrivningarna (Kvale, 
1997, s. 34-37). Det jag hoppas på att kunna förmedla, är en mer mångdimensionerad bild av 
upplevelser, tankar och känslor än vad jag hade fått vid användning av kvantitativ metod 
(Wallén, 1996, s. 73). 

Studien vilar på en fenomenologisk grund. I den fenomenologiska traditionen läggs tonvikten 
vid att få en djupare förståelse för undersökningsobjektet än i den positivistiska traditionen. 
Den fenomenologiska tolkningen syftar till att få fram en direkt och öppen beskrivning av 
upplevelserna hos individen. Det är det direkt upplevda och förmedlade som är det ”riktiga” 
och centrala i individens liv. Sanningen finns i individens egen upplevelse av situationer och 
händelser och inte gömda bakom symboler eller ett speciellt språkbruk som behöver avtäckas 
av forskaren (Kvale, 1997, s. 54-55; Wallén, 1996, s. 35). Jag vill i denna studie försöka förstå 
hur anhörigvårdarna ser på och upplever sina liv. Genom att använda fenomenologin som 
grund för studien syftar jag till att få en förståelse av hur de själva ser på sina liv. Det jag är 
intresserad av är vad de själva uttrycker och upplever är bidragande orsaker till denna 
upplevelse samt hur detta kan tolkas utifrån Antonovskys salutogena perspektiv. 

Urval 

Det urval som skedde till denna studie och vars tillvägagångssätt jag redovisar senare i 
metodkapitlet, gjordes utifrån en önskan att komma i kontakt med fyra personer i så olika 
livssituationer som möjligt med den gemensamma nämnaren att de vårdar en anhörig med en 
demenssjukdom. Ett annat urvalskriterium var att de skulle anses klara av en intervjusituation 
vilket medförde att urvalet kom att omfatta anhörigvårdare som ansågs klara av sina 
livssituationer. Anhörigvårdarna är alla individer med mycket olika liv och livssituationer. 
Det som framfördes till de personer som hjälpte mig att hitta individer att intervjua var att de, 
om det fanns möjlighet, skulle skilja sig åt när det gällde kön, ålder, geografiskt boende samt i 
hur långt deras anhörigas demenssjukdom hade utvecklats. Med detta fanns en förhoppning 
att även skildra olika aspekter av att vårda en anhörig demenssjuk beroende på vilket stadium 
de befann sig vid i sin sjukdom. En annan förhoppning med detta var att försöka spegla 
bredden och mångfalden i anhörigvårdarnas livssituationer. De intervjuade är från olika 
stadsdelar i Stockholm och de har alla vid något tillfälle utnyttjat avlastningsverksamhetens 
tjänster.  

Detta urval kan vara en nackdel med tanke på att de anhörigvårdare som utnyttjar 
avlastningsverksamhetens tjänster kanske i större utsträckning klarar sig bättre än andra 
anhörigvårdare till personer med en demenssjukdom. Det kan antas att de om de behöver mer 
hjälp skulle kunna få exempelvis växelvård via kommunen eller avlastningsplats på ett 
korttidsboende. Verksamheten vänder sig till de demenssjuka som inte är svårt fysiskt 



18 

funktionshindrade och de ska kunna äta själva. Dessa kriterier utesluter då de allra svårast 
demenssjuka. En annan nackdel med detta urval är att de personer som medverkade i studien 
bedömdes vara vid en sådan psykisk hälsa att de skulle klara av en intervjusituation. Det kan 
tänkas att detta uteslöt de som upplever sin situation som svår. Detta medför att urvalet i 
denna studie består av anhörigvårdare som har bedömts klara av sina situationer bra eller till 
och med väldigt bra. Det faktum att intervjupersonerna även valdes ut för att de kände att de 
ville dela med sig av sina upplevelser kan visa att just dessa anhöriga är mer aktiva och framåt 
än andra anhörigvårdare i samma situation.  

Vid den systematiska sökningen av litteratur har jag främst använt mig av sökorden demens, 
dement, anhörig, vård samt ordet informell i kombination med ovanstående sökord. På 
engelska har orden ”dementia” och ”relative” samt ”care” och ”informal” i kombination med 
ovanstående, använts. Efter hand har det framgått att det inte finns mycket material om 
anhöriga till dementa som ett specifikt forskningsobjekt, vilket gjorde att sökningen 
utvidgades till att innehålla även orden stöd och anhörigstöd i kombination med tidigare 
nämnda sökord. De databaser som har använts i litteratursökningen är Libris, SveMed+, 
Social Services Abstract, Sociological Abstracts, Age Line, Artikelsök, Academic Search 
Elite ASE, Substansen samt DiVA. Jag har även varit inne på Demensförbundet samt 
Socialstyrelsens hemsidor. 

Tillvägagångssätt  

Hur jag sökte efter intervjupersoner 

Sökandet efter personer att intervjua skedde genom en avlastningsverksamhet för anhöriga till 
personer med demenssjukdom. Verksamheten bedriver flexibel och icke biståndsbedömd 
avlösning till anhöriga som vårdar personer med en demenssjukdom. Jag har själv arbetat där 
vid några tillfällen och anser att det anhörigfokuserade sättet verksamheten arbetar på skulle 
garantera att intervjupersonerna som valdes ut skulle känna sig trygga i att tacka ja till en 
intervju eller avböja. Sedan jag började fundera på att använda mig av denna verksamhet för 
att komma i kontakt med mina intervjupersoner så har jag inte arbetat där. Jag har inte heller 
mött de personer jag har intervjuat eller deras anhöriga vid något tidigare tillfälle.  

Hur intervjupersonerna kontaktades 

De initiala kontakterna med mina intervjupersoner skedde genom denna verksamhet där det är 
två personer i personalen som vet vilka som är inblandade i min studie. Dessa två ur 
personalen diskuterade i ett första skede vilka anhöriga de trodde skulle klara av den 
påfrestning som en intervjusituation innebär och som kan beröra för dem ibland känsliga 
ämnen. De två ur personalgruppen beaktade även vilka de trodde skulle kunna ha en personlig 
behållning av att få berätta om sina upplevelser. Sedan tillfrågades antingen personen direkt 
på verksamheten eller via telefon för att se om det fanns ett intresse. Därefter skickades ett 
brev hem eller delades ut direkt på verksamheten, till de personer som var intresserade av att 
ställa upp på en intervju. I brevet presenterade jag mig och syftet med studien (se bilaga 1). 
Två av intervjupersonerna tog sedan kontakt med mig och två kontaktade jag själv. Ett andra 
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lite mer specificerat brev delades sedan ut under intervjutillfället (se bilaga 2). Alla 
intervjuade fick erbjudande om att boka in respektive person de vårdar på avlastningsplats i 
några timmar i samband med intervjun. De erbjöds även möjligheten att intervjun kunde äga 
rum i en lokal i nära anslutning till avlastningsverksamheten. Endast en person antog detta 
erbjudande.  

Intervjuguiden 

Intervjuerna som genomfördes var halvstrukturerade. Enligt Davidsson & Patel är det graden 
av strukturering i en intervju som avgör det svarsutrymme den intervjuade ges (1994, s. 61). 
Jag ville i intervjun ge informanten en hög grad av eget tolkande och svarsutrymme av 
frågorna som ställdes, men jag hade också teman med följdfrågor. De användes främst vid 
uppföljning av svar eller för att få den intervjuade tillbaka till ett intressant ämne som tidigare 
tagits upp. Enligt Kvale består det fenomenologiska förhållningssättet av att undersöka 
individernas egna perspektiv på sina liv och situationer (1997, s. 54). Utifrån de valda teman 
som fanns försökte jag därför ge den intervjuade ett stort utrymme till egna berättelser.    

Antonovsky har utformat ett frågeformulär bestående av 29 frågor som syftar till att mäta 
individers känsla av sammanhang i sina liv. Den ursprungliga tanken med formuläret var att 
finna ett sätt att pröva hypotesen att begreppet KASAM korrelerar med individernas 
hälsotillstånd (Antonovsky, 1991, s. 90). Intervjuguiden utformades utifrån detta 
frågeformulär (se bilaga 3). Av de 29 frågorna togs 23 med i intervjuguiden men 
omformulerades för att bättre kunna användas i en intervju. Jag valde att placera de utvalda 
frågorna under fem olika teman som kallades: socialt nätverk, vardagen, livet, framtiden och 
problemlösning. För att ge intervjupersonerna möjlighet till en så bra beskrivning som möjligt 
av sina upplevelser krävs det att intervjun anpassas efter den som intervjuas (Wallén, 1996, s. 
76). Under varje tema fanns en eller två huvudfrågor som sedan kunde följas upp genom 
följdfrågor för att passa respektive person som intervjuades.  

Intervjuguiden utformades på ovan beskrivna sätt för att kunna få direkta kopplingar till hur 
intervjupersonerna såg på sina liv utifrån de tre delkomponenterna begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. Dessa tre begrepp ingår i det teoretiska perspektiv jag har använt mig av 
för att analysera resultaten.  

Intervjusituationen 

En intervju ägde rum i en stor lokal i nära anslutning till avlastningsverksamheten. En annan 
intervju tog plats på en intervjupersons arbete i dennes separata arbetsrum. Två intervjuer 
ägde rum i respektive intervjupersons hem. Vid ett av dessa tillfällen var den demenssjuke 
anhörige hemma fast inte närvarande under själva intervjun. Bandspelare användes vid alla 
intervjuerna. Den kortaste intervjun tog en timme och 10 minuter och den längsta tog två 
timmar. Jag upplevde att intervjuerna gick bra på så vis att det uppstod en avspänd och 
naturlig stämning mellan mig och de intervjuade. Det kändes som om intervjupersonerna var 
glada att få dela med sig av sina upplevelser för någon som var intresserad av att ta del av 
dem. Det kan tänkas att intervjun kom dem till godo eftersom den kan ha fungerat som en 
bearbetning för dem av sina upplevelser.  



20 

Bearbetning och analys av materialet 

Efter intervjuerna transkriberades utsagorna ordagrant vilket resulterade i 43 A4-sidor text. 
Materialet har sedan bearbetats och utmynnat i en resultatdel och en analysdel. Det användes 
inte en specifik metod vid bearbetningen av materialet utan analysen gjordes ad hoc. Det 
innebär att forskaren vid analysen av texten blandar och använder en eller flera olika metoder. 
Den eller de metoder används som känns mest relevanta utifrån materialet (Kvale, 1997, s. 
184-185). Jag gick först igenom hela materialet för att skaffa mig en överblick. Sedan började 
jag söka efter gemensamma teman ur de intervjuades berättelser. Vissa teman utgår från de 
frågor som ställdes, andra är tagna utifrån vissa gemensamma nämnare som de intervjuade 
uppehöll sig vid. Sju teman har utkristalliserats och som jag har valt att kalla: Insjuknandet, 
Anpassning och uppoffringar, Förändrade roller, Att kunna skratta, Drivkrafter, Andningshål 
och En annan tid.  

Efter att dessa olika teman hade utkristalliserats ur texten så analyserades resultatet av dem 
utifrån Antonovskys teori om känslan av sammanhang som redovisats i tidigare kapitel. 
Analysen delades upp på de tre frågeställningar som ligger till grund för att få svar på syftet. 
Frågeställningarna lyder: hur upplever anhörigvårdarna sin livssituation och i vilken 
utsträckning ser de en mening i den, hur ser anhörigvårdarna på de resurser som står till 
deras förfogande och hur påverkar det deras känsla av att kunna möta och hantera händelser 
i sina liv samt hur och i vilken utsträckning upplever anhörigvårdarna livet som förutsägbart 
och förståeligt och vilka komponenter bidrar till denna upplevelse? Frågeställningarna bygger 
vardera på en av de komponenter som ingår i det teoretiska begreppet ”känsla av 
sammanhang”. Analyskapitlet avslutas med en överblick av vad analysen har resulterat i. 

Validitet 

Med validitet menas i vilken utsträckning forskaren använder sig av rätt verktyg för att mäta 
och undersöka sitt forskningsobjekt, det vill säga att metoden och de variabler forskaren har 
valt att undersöka är relevanta för att få svar på syftet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud (2005, s. 61). Inom kvalitativ forskning kan hög validitet komma till uttryck 
genom att forskaren tydligt redogör för tillvägagångssätt och vilka perspektiv denne har. Det 
är även viktigt att vara kritisk till arbetet under hela forskningsprocessen (Kvale, 1997, s. 215-
223).  

För att undersöka de motstridiga känslor som upplevs av vissa anhörigvårdare enligt den 
tidigare refererade forskningen, valde jag att intervjua anhörigvårdare. Jag ansåg att intervjuer 
var lämpliga då det var anhörigvårdarnas egna upplevelser av vårdandet som jag ville 
undersöka. Intervjuguiden gjordes utifrån Antonovskys frågeformulär på 29 frågor som syftar 
till att mäta i vilken utsträckning individer har en känsla av sammanhang i sina liv (se bilaga 
3). Av de 29 frågorna togs 23 med i intervjuguiden och omformulerades för att bättre kunna 
användas i en intervju. Grunden till intervjuguiden är således konstruerad utifrån en enkät 
som sedan tidigare är använd i vetenskapliga sammanhang. Även om enkäten inte användes i 
dess ursprungliga form så är ändå det faktum att intervjuguiden bygger på enkäten ett sätt att 
säkerställa att jag undersöker det jag ska undersöka.   
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Jag har för att säkerställa validiteten gjort en grundlig redovisning av tillvägagångssätt och 
urval samt försökt att återge de intervjuades utsagor på ett så riktigt sätt som möjligt. En 
faktor som kan tänkas sänka validiteten är att urvalet visade sig vara så specifikt. 
Intervjupersonerna var alla aktiva och glada över att dela med sig av sina upplevelser, vilket i 
sig skulle kunna tolkas som att de ser väldigt positivt på sin situation. Om en liknande studie 
gjordes med andra anhörigvårdare så skulle den kanske inte ge samma resultat som denna 
studie. Eftersom intervjuerna har varit olika långa och de intervjuade har svarat mer eller 
mindre uttömmande på olika teman och frågor så kan detta ha påverkat validiteten negativt. 
Alla har svarat mer eller mindre fullständig på de frågor jag ställt, antagligen beroende på om 
frågan har känts relevant för dem eller ej.  

Reliabilitet 

Hög reliabilitet uppnås vid frånvaro av osystematiska och slumpmässiga fel. Det handlar om 
att forskaren är noggrann med sitt mätinstrument. Säkerställandet av reliabiliteten kan ske 
genom att två resultat jämförs där samma mätinstrument har använts, exempelvis genom att 
dela upp de studerade objekten i två grupper vid samma tillfälle eller att samma undersökning 
görs två gånger fast vid två olika tillfällen. Reliabiliteten syftar till att beskriva i vilken 
utsträckning resultaten kan vara pålitliga utifrån det förfarande som använts (Esaiasson, 2005, 
s. 68-69).  

Tillförsäkran av reliabilitet i kvalitativa studier kan innebära att intervjuaren inte 
”kontaminerar” resultaten genom att ställa ledande frågor. Ett annat sätt att uppnå hög 
reliabilitet är att flera forskare tolkar de uppkomna resultaten. Jag kan inte uttala mig om 
intervjuutsagornas sanningshalt eller tillförlitlighet. Resultatet av intervjuerna bygger på hur 
de intervjuade upplever och ser på sin situation samt hur de valde att förmedla detta under 
intervjutillfället. Därför är det inte säkert att samma resultat skulle genereras om en annan 
forskare gjorde om samma studie. Kvale beskriver att en mellanmänsklig situation uppstår 
under intervjun som genererar vissa data. Det är interaktionen mellan intervjuare och den 
intervjuade som tillsammans skapar och genererar data (Kvale, 1997, s. 39). 

Säkerställandet av reliabiliteten i denna studie har skett genom ett öppet förhållningssätt 
gentemot de intervjuade där jag tillåtit dem att fritt berätta sina historier utan att lägga mig i 
allt för mycket. Detta förfarande följer även av det fenomenologiska förhållningssättet där det 
viktiga är att se till individerna egna upplevelser och tolkningar av situationer och händelser. 
Dock kan det faktum att jag använde mig av en intervjuguide tolkas som att vissa frågor som 
ställdes var ledande. Trots detta anser jag att de fick stor frihet att utveckla sina berättelser 
utan att jag avbröt dem. Jag har bekräftat intervjupersonernas berättelser under intervjun och 
även följt upp dem med följdfrågor i den mån det varit lämpligt. Min personliga förförståelse 
och erfarenhet av äldre med demenssjukdom har säkert också lett till att vissa data 
framkommit i och med att jag kanske har reagerat på ett visst sätt inför deras utsagor och även 
tolkat det de sagt på ett visst sätt. Exempel på det kan vara att de anhöriga har känt sig trygga i 
att jag förstår vad de menar när de beskriver situationer som kan uppstå när man vårdar en 
person med en demenssjukdom. Det kan ha lett till att de jag intervjuade var mer öppna inför 
mig än vad de hade varit med en person utan min förförståelse. Jag har dock försökt att 
förhålla mig så neutral som möjligt och inte läsa in för mycket i intervjupersonernas svar.  



22 

Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet menas i vilken utsträckning resultaten kan ses som generella för ett 
större urval. Syftet är att ge en så bra avspegling av verkligheten som möjligt som den är, att 
ge inblick i tänkbara framtida utvecklingar, som den kan bli samt att se till situationer som vi 
tror är ideala, hur den kan vara (Kvale, 1997, s. 212). En generalisering av denna kvalitativa 
studie skulle kunna göras av hur människor upplever och hanterar en påfrestande livssituation 
som de befinner sig i som sådan och inte enbart och endast utifrån den specifika kontexten att 
en familjemedlem har drabbats av demens. Dock är urvalet i denna studie väldigt specifikt 
och kan således inte användas för en sådan generalisering. Det går inte att dra några generella 
slutsatser utifrån denna studie av hur anhörigvårdare som grupp kan finna mening i sin svåra 
situation. Studien omfattar endast fyra anhörigvårdare och kan inte antas vara representativa 
för hela gruppen.  

Etiska perspektiv  

Vid den initiala telefonkontakt som gjordes mellan mig och intervjupersonerna informerades 
intervjupersonerna om att de när som helst kan avbryta sin medverkan och att deras 
medverkan är frivillig. Detta kallas för ett informerat samtycke enligt de riktlinjer som  
utarbetats av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1999 (HSFR). De 
informerades om studiens syfte både genom två informationsbrev (bilaga 1 & 2) samt 
muntligen innan och efter själva intervjutillfället (HSFR, 1999, informationskravet). De fick 
information om att de tillförsäkras konfidentialitet och att deras namn skall ändras i uppsatsen 
(HSFR, 1999, konfidentialitetskravet). Jag har avidentifierat alla personer i uppsatsen så att 
det inte skall vara möjligt att se vem det är. Dock kan det inte uteslutas att nära vänner och 
anhöriga kan känna igen dem på de beskrivningar som görs i texten och de citat som finns 
med av dem i uppsatsen. De intervjuade har fått information om att de inspelade banden 
kommer att förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd (HSFR, 1999, nyttjandekravet). 

Att göra intervjuer med ett litet urval människor under vissa specifika och känsliga 
omständigheter ställer speciella krav på forskaren. Ett litet urval ökar risken för att 
intervjuobjekten skall bli igenkända. Analysen kan också bli känsligare eftersom de 
medverkande är få och analysen tillika kan bli djupare och gå in på mer specifika 
beskrivningar av individernas liv. De människor som intervjuades befinner sig i en 
livssituation som enligt den tidigare forskningen jag refererat till ofta upplevs som svår och 
påfrestande (Orsholm, 2002, s. 21). Detta ökar sannolikt risken att dessa personer kommer att 
uppleva intervjun som ansträngande. De medverkande i studien valdes ut på grundval av att 
de ansågs klara av den påfrestande situation som en intervju kan innebära. De hade även en 
egen önskan att få berätta sin historia. Detta minskade risken för att de skulle komma till 
skada. Alla fyra intervjuade har även efter intervjun fått information om att fortsatt kontakt 
med mig är möjlig om de önskar. 
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Resultat  

Presentation av intervjupersonerna 

Den yngsta personen som intervjuades var 64 år och den äldsta 77 år. Alla fyra bodde i olika 
delar av Stockholm och tillhörande olika stadsdelar, två i innerstaden och två i två olika 
förorter. De anhöriga som vårdades var mellan 75 och 93 år. Alla namn är fingerade. 

Anna vårdar en make som fick demensdiagnosen Alzheimers sjukdom år 2000. Makarna har 
varit gifta i cirka 20 år och har vardera två barn ur tidigare förhållanden. De har ingen hjälp 
från kommunen förutom att maken har färdtjänst. De har möjlighet till avlastning. Anna 
arbetar heltid och vill inte pensionera sig. Hon har två olika jobb, ett på en liten arbetsplats 
och ett som hon sköter från hemmet. Hon trivs bra på sitt jobb och vill inte gå i pension. Anna 
är vid god hälsa. Hon lever tillsammans med sin make ett väldigt aktivt liv med konserter, 
promenader och middagar och har tidigare rest mycket.  

Anna har god kontakt med sina döttrar även om de bor långt borta. Hon har en syster utanför 
Stockholm. Hon har flera egna väninnor och även en mängd gemensamma vänner genom 
maken som de träffar regelbundet. Eftersom hon arbetar har hon även ett stödjande nätverk 
via sina arbetskamrater som vet och förstår vilken situation hon befinner sig i. 

Astrid vårdar sin sambo som hon mötte för nästan 40 år sedan. Sambon fick sin diagnos i 
form av Alzheimers sjukdom år 2001. Astrid har jobbat med ekonomi efter att ha 
vidareutbildat sig vid högre ålder. Hon är förtidspensionerad. De har tre barn från tidigare 
förhållanden och de har ingen hemhjälp. De har försökt med dagverksamhet men det gick inte 
då sambon inte trivdes. De har båda färdtjänst. De har möjlighet till avlastning. Astrids sambo 
har fått bifall till särskilt boende så nu väntar han på en plats på ett ställe som de valt ut och 
vill att han ska komma till. Astrid är vid väldigt dålig fysisk hälsa. Hon har bland annat 
kärlkramp och har haft två hjärtinfarkter. Astrid är engagerad i en hemslöjdsklubb och i 
bostadshusets förening. Hon ordnar aktiviteter och möten och går på dagliga promenader med 
sambon.  

Astrid har en viktig och nära relation till sambons dotter. Även sambons andra släktingar finns 
där för henne och dessutom en broder till sambon som hon har daglig kontakt med. Hon har 
även en egen syster strax utanför Stockholm. Genom en hantverksförening har hon mött flera 
nära vänner och de har möten varje vecka. Hon träffar även grannar varje dag och har mycket 
god kontakt med dem alla. Hon har daglig telefonkontakt med minst fem olika människor. 

Gösta vårdar sin fru i hemmet. Hon fick sin demensdiagnos 2002 som upptäcktes efter en 
hjärnblödning. Makarna har varit gifta i över 30 år och har tre gemensamma barn. Gösta har 
jobbat inom flygvapnet i hela sitt liv. De får hjälp av hemhjälpen en gång i veckan med att 
tvätta fruns hår och har hjälp med städning en gång i månaden. De har möjlighet till 
avlastning. Frun är beviljad plats på särskilt boende och de väntar på plats. Gösta är vid god 
hälsa förutom några åldersrelaterade och mindre krämpor. Gösta är involverad i en rad projekt 
och intresseföreningar som innebär möten och middagar. Han spelar ett spel regelbundet med 
några vänner och motionerar dagligen.  



24 

Gösta har ett stort och stabilt socialt nätverk. Paret har två barn som bor med sina familjer på 
gångavstånd till hemmet och en tredje strax utanför Stockholm. Han har en barndomskamrat 
som han har daglig kontakt med och som bor i närheten av hemmet. Gösta går ofta på 
middagar hos sina grannar och vänner. Både fruns släktingar och hans syster ställer upp för 
honom om det skulle behövas avlösning. Hans engagemang i olika projekt och föreningar har 
bidragit till en stor vänkrets som han har regelbunden kontakt med. 

Alma vårdar sin mor i det egna hemmet. De har ingen hemhjälp men modern går på 
dagverksamhet fem dagar i veckan och har färdtjänst. Modern fick demensdiagnos 2004 av 
okänd typ för dottern, dock ej Alzheimers. Hon skall ringa till biståndshandläggaren när hon 
känner att hon inte orkar längre för att då få en plats till modern på särskilt boende. De har 
möjlighet till avlastning. Alma har två barn och är frånskild. Hon arbetar heltid och har inga 
planer på att gå i pension. Alma jobbar inom ett vård och omsorgsyrke. Hon är vid god fysisk 
hälsa men har varit allvarligt sjuk vid tre tidigare tillfällen. Alma är engagerad i en rad olika 
projekt och är väldigt politiskt intresserad. Hon har även en konstnärlig hobby och försöker att 
träna regelbundet.  

Alma har två barn som finns där för henne. Hon har flera nära vänner spridda över hela 
världen och två kusiner i Stockholm som hon har regelbunden kontakt med. Hon beskriver att 
hennes nätverk har blivit mer tätt de senaste åren efter hennes skilsmässa och att hon finner 
det stöd hon behöver i dem. Hon arbetar heltid och har därför nästan daglig kontakt med 
arbetskamrater. 

Insjuknandet  

Samtliga anhörigvårdare beskriver liknande scenarion av sina anhörigas insjuknande med 
konstiga och förvirrande beteenden och oförstående inför uppvisade symptom. Gösta 
beskriver att hans fru föll ihop på golvet en dag men han trodde bara att hon hade en 
svimmningsattack. En månad senare när samma sak händer tar han kontakt med en släkting 
som är sjuksköterska och en ambulansfärd i ilfart till sjukhuset följer. Han beskriver att hade 
märkt att något inte stod rätt till med frun redan tidigare men att han inte visste hur han skulle 
tolka detta. Det var först efter flera tester och utredning på en minnesenhet som han förstod 
vad det var frågan om. Anna var på resa med sin man när hon märkte att något inte stämde. 
Han betedde sig underligt, var förvirrad, kunde inte äta sin lunch och var deprimerad. Även 
Anna beskriver att hon vid den tidpunkten inte visste hur hon skulle tolka han beteende och 
tyckte att det blev bättre vid hemkomsten. Först tre år senare blev makens beteende så 
förändrat att hon började misstänka att allt inte stod rätt till. Då hade maken drabbats av en 
svår depression och var väldigt förvirrad.  

I Astrids fall så var det sambon som själv kände att något inte stod rätt till. En nära släkting 
till honom hade haft Alzheimers sjukdom och han kände själv igen de egna symptomen. Han 
hade märkt att han inte klarade av att ta hand om hushållets räkenskaper och att han inte 
kunde tänka som förut. Varken Astrid eller deras husläkare trodde dock till en början att det 
var Alzheimers sjukdom utan det var först efter en minnesutredning som Astrid fick beskedet 
att det faktiskt var det. Astrid beskriver mötet med vården i detta skede som fullt av 
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okunnighet och oförstående inför parets situation. Dialogen på minnesmottagningen när hon 
får reda på att det rör sig om Alzheimers sjukdom beskriver hon som: 

”Ja ni har ju misstänkt att Knut har Alzheimers och det har han.” Nä vad säger du, jag trodde inte 
att det var det. Då säger jag något dumt, då säger jag: vi som var så glada i morse och hade så 
roligt. Då säger han så här till mig ”och vad då då? Om ni var glada i morse så fortsätt med det för 
det här har ju ingen, det här har väl ingen inverkan på det”…..Då tänkte jag men är han inte riktigt 
klok att han inte fattar att hela min värld slogs i spillror nu?  

Även vid det sista tillfället på minnesmottagningen uppstår en situation som Astrid upplever 
som jobbig och med brist på respekt för henne och hennes sambo: 

….då sa läkaren, då var hon märkbart irriterad på grund av tidsbrist att ” ja nu har jag pratat med 
Knut och han tar ju väldigt god tid på sig med de här testerna, så jag har ingen tid att prata med dig 
längre så nu får vårdcentralen ta över det här”. Det kändes som att bli sparkad.  

Paret gick gemensamt ut med nyheten för vänner och släktingar, de ville att alla de kände 
skulle veta hur det låg till. Detta hjälper dem nu eftersom exempelvis grannarna ringer till 
Astrid om de ser att Knut är ute och går själv. 

Alma beskriver ett tillfälle när hon kommer hem till modern som blivit allt mer förvirrad och 
finner skålar med olika mediciner som hon liknar vid godisskålar med non stop godis i dem. 
Även hon beskriver ett initialt möte med vården där hon upplever att personalen har bristande 
kompetens. Detta scenario utspelade sig också på en minnesmottagning: 

…så småningom tyckte dom att det var väl inget fel på henne. Men sen när man började fråga lite 
då märkte de ju att hon satt där som ett frågetecken och att hon verkligen snurrade till allt och inte 
hade ordning på någonting. Det där borde de själv tagit reda på, hon var ju dement helt enkelt. Hon 
var inte orienterad i tid och rum och person. Men det hade de inte tagit reda på, experter som de 
var, utan det var något lite vagt… 

Alma, Gösta, Astrid och Anna verkar alla besitta kunskaper om demenssjukdomar. Anna och 
Astrid har fått kunskapen genom att läsa sig till den, Alma har erfarenhet genom att ha jobbat 
i vården och Gösta beskriver att kunskapen har erhållits av erfarenheter i vårdandet av frun. 
De beskriver alla situationer där de genom deras förståelse för den anhöriges sjukdom kan 
finna hjälp i att ha överseende och tålamod med situationen.   

Anpassning och uppoffringar  

Ett återkommande tema i anhörigvårdarnas berättelser är beskrivningar av hur de har 
förändrat sina rutiner efter sjukdomen och den drabbade anhörige. De kan inte längre göra alla 
de saker de brukade att göra i sina ”tidigare” liv som till exempel semesterresor eller spontana 
utflykter. Samtliga har på något sätt varit tvungna att anpassa sina rutiner och aktiviteter kring 
den anhörige. Livet blir till ett annat än vad det var tidigare. Detta visar sig speciellt när de 
beskriver sina vardagliga rutiner som många gånger handlar om att en stor del av dygnet går 
åt till att utöva tillsyn och passning av den anhörige. Samtliga intervjupersoner i denna studie 
beskriver också att detta att bli anhörigvårdare inte var något de hade föreställt sig tidigare. 

Alma som arbetar heltid försöker att lägga sig tidigt på kvällen för att orka med att hennes 
mamma är uppe på natten. Efter en lång och segdragen övertalningskampanj mitt i natten och 
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modern har återgått till sängen så brukar Alma arbeta några timmar vid datorn. Hon stiger upp 
vid halv sex-tiden för att förbereda sig själv innan hon väcker modern vid sju-tiden för att 
förbereda henne inför resan med färdtjänst till dagverksamheten. Ofta händer det att modern 
vill duscha på morgonen vilket innebär att extra tid går till detta. Det händer ofta att Alma 
kommer sent till arbetet. Tidigare brukade hon vara där till halv åtta och hade ofta varit och 
tränat en runda innan. Men nu har hennes morgonträning tvingats stryka på foten. Detta 
scenario utspelar sig måndag till fredag varje vecka. Alma beskriver också en frustration över 
att inte ha tid med allt det hon skulle vilja göra, modern vill alltid följa med henne när hon har 
någon utflykt planerad. Hon önskar att modern någon gång skulle säga att hon inte har lust att 
följa med så att hon fick gå för sig själv en stund: 

Jag vill att just de här helgerna då tänker jag att då skulle jag vilja gå ned på NK och titta på något 
och göra någonting själv. Men då blir det att det blir mamma och jag som går. Det kan jag bli 
frustrerad över. Att jag inte hinner träna, jag brukat gå och träna på morgnarna och ibland på 
kvällarna, det orkar jag inte med. Jag blir frustrerad över att jag inte kan gå långa promenader som 
jag brukar göra. Jag brukar cykla långt på helgerna, det blir inte heller av idag.  

Det tär på krafterna att bo med modern och det som bland annat är jobbigt är att behöva 
upprepa allting hela tiden. Alma hade tidigare inte en tanke på att hon skulle bli den som tog 
hand om sin mamma. 

Gösta beskriver att hela hans liv har förändrats sedan frun fick diagnosen och under tiden hon 
har försämrats. Gösta beskriver att hans tidigare stora engagemang i ett projekt har varit 
tvingat att stryka på foten: 

….nu har jag lagt av med det sedan ett halvt år. Jag kan inte komma ifrån på möten, jag kan inte 
vara borta en halv dag i taget… Jag kan ju inte heller rå min tid, jag kan ju inte ”det här kan jag 
fixa, det ordnar jag till nästa vecka”. Det kanske jag inte kan så att jag gör egentligen inget annat 
nu än vårdar min hustru och mig själv…  

Han träffar inte heller sina vänner i samma utsträckning som förut och går knappt på 
middagar längre vilket paret ofta gjorde tidigare. Han har lärt sig att laga mat vilket han gör 
varje dag till frun och sig själv. Gösta upplever en stor frustration under dagar då det inträffar 
jobbiga saker. Han beskriver exempel på ett sådant scenario då han byter inkontinensmedel 
och det ändå kommer på golvet. Frun trampar i det men är lika glad för det. Då följer en ny 
dusch och ett nytt byte och dessutom en städning av golvet.  

Anna förbereder mat varje dag och ringer sedan flera gånger från jobbet för att påminna 
maken om att äta och för att försäkra sig om att allt är bra med honom. Anna som alltid har 
rest utomlands varje år säger att hon saknar detta. Hon längtar att få resa igen men vill inte 
uttrycka detta för maken för att inte göra honom ledsen och för att han inte ska känna att det 
är hans fel. De har varit ute och rest även sedan maken fått demensdiagnosen men då vågade 
han inte lämna hotellrummet annat än i sällskap av Anna vilket medförde en påfrestade 
situation för henne. Annas och makens liv går upp och ned från dag till dag. Hon kan höra på 
makens röst redan på morgonen hur dagen skall bli, om han är deprimerad och ledsen eller 
glad och full av liv. Dagarna då maken är ledsen känner hon det väldigt svårt att gå iväg till 
jobbet. 

Astrid beskriver precis som Alma hur nattsömnen och den vanliga dygnsrytmen har förändrats 
i takt med att sambon blivit allt sämre i sin demens. Astrids sambo stiger ofta upp vid fyra- 
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tiden på natten och tror att det är morgon. Han kokar kaffe och vill äta frukost. Sambon som 
även tidigare var morgonpigg har alltid stigit upp tidigt men kunde då rå sig själv. Nu måste 
hon passa honom eftersom han är väldigt förvirrad. Astrid har alltid varit morgontrött och 
känner att sambons tidiga morgnar börjar slita rejält på henne. Hon beskriver också att hennes 
”egen verksamhet” aldrig startar innan sambon har gått och lagt sig vid klockan nio på 
kvällen. Då får hon vara själv några timmar och brukar aldrig gå och lägga sig innan halv ett 
på natten. Astrid säger att hon önskade att hon orkade mera och att hon vid ett tillfälle för en 
tid sedan förlorade tålamodet med sambon: 

…och jag stod här mitt i kläderna och vi skulle iväg och…ja det var något tidsbestämt vi skulle 
göra och jag kände en sådan irritation. När han ska klä på sig så ska han absolut ut i tofflorna, det 
är så tråkigt, så jag tappar tålamodet. Det grämer mig det får man inte göra och då sa jag till slut 
och han hade rantat efter mig och säger att ska du inte ringa polisen, gör det ring polisen säger han. 
Till slut säger jag ”håll käften”. 

Senare på kvällen ber hon sambon om ursäkt för incidenten: 

….jag är SÅ ledsen för att jag förgick mig mot dig idag och Knut jag hoppas att det blir en bättre 
dag imorgon. Då tittade han på mig och sa ”fast jag hoppas att det inte regnar lika mycket 
imorgon”. Han hade glömt bort det… 

Detta citat beskriver enligt mig ganska bra de intervjuades beskrivning av den komplicerade 
situation som det innebär att bo med en anhörig med demenssjukdom. Att ibland hamna i en 
situation då frustrationen tar överhand och den skuld de känner när detta sker. Paradoxen i det 
hela är att den anhörige glömmer situationen ganska snabbt medan anhörigvårdaren drabbas 
av vånda. Gösta, Anna, Astrid och Alma beskriver samtliga situationer då de känner sig 
frustrerade i de dagliga interaktionerna med den de vårdar. Astrid beskriver precis som både 
Anna och Gösta att hennes insikt i sjukdomen gör att hon har större tålamod och förståelse i 
olika situationer med sambon trots att det ibland kan bli för mycket av allt. 

Förändrade roller  

En dimension av att vara anhörigvårdare är att förhålla sig till de förändrade roller som växer 
fram i förhållandet. Att gå från att vara hustru och man eller moder och dotter till att vara 
omsorgsgivare och omsorgstagare är en svår omställning. De tidigare gemensamma 
diskussionsämnena går inte att prata kring längre då den anhöriges intellektuella funktion allt 
mer avtar. Det som anhörigvårdaren förlorar är inte bara en struktur i deras tidigare 
förhållande utan även de historier och gemensamma glädjeämnen som tidigare kunde 
diskuteras och föra dem närmare varandra. Att lirka och hjälpa utan att såra verkar vara en 
annan sak som flera av anhörigvårdarna har varit tvungna att lära sig och samtliga beskriver 
en önskan att försöka bibehålla delaktigheten och värdigheten hos den de vårdar så länge det 
går. Både Anna och Astrid beskriver hur de låter sina män ta hand om disken trots att de inte 
klarar av det. De måste sedan gå igenom den en gång till fast i smyg för att diska om den.  

Anna beskriver den första tiden när maken hade fått sin diagnos som mycket svår. Hon 
beskriver det som en sorgeprocess som hon gick igenom innan hon förlikade sig med tanken 
på makens sjukdom. Att han krävde mycket omvårdnad under denna första tid gjorde att deras 
förändrade roller blev ännu mer påtaglig: 
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Men det är ju en process. Första tiden var det ju mycket sorg som jag gick igenom, det blev ju så 
här att jag fick sköta Olle som ett barn och ta hand om honom och så vidare, så att han kunde 
känna trygghet…men det är klart att det är en sorg att förlora sin man eller hur man nu säger. Men 
som sagt man bearbetar och jag är ju positiv av mig och har alltid varit det och då får man liksom 
tänka att det här är en annan fas i livet och då får man göra det bästa av det… 

Gösta ser att allt intellektuellt utbyte har försvunnit mellan honom och hans fru och att det 
endast är vård som gäller. Astrid beskriver en saknad över att inte kunna prata med sin sambo 
som de brukade. De kunde bli sittande och prata om vad som hände i världen och inom 
politiken. Hon beskriver också hur hon gläds av de stunder då sambon får ögonblick av insikt 
och klarhet och kan säga saker som återspeglar den han var innan demensen eskalerade. Deras 
förändrade roller har bidragit till att hon som hon själv beskriver det har blivit mamma till 
sambon. Även om Astrid känner att sjukdomen har tagit bort en del av den tidigare relationen 
som fanns så finns det även en positiv sida av det: 

Sjukdomen har ju förstört så mycket på sätt och vis men på sätt och vis kommer man närmare 
varandra också. Jag vet inte, det är konstigt. 

Almas mor tror att dottern är hennes mamma och brukar säga till henne att hon har världens 
mildaste mamma. När det kommer till deras relation så ser hon det som om de är någon slags 
sambos i lägenheten. Dock sköter Alma moderns hygien vilket hon inte tycker är något större 
problem. Modern vill först inte bo hemma hos dottern men trivs nu väldigt bra. Hon uttrycker 
att hon trivs att bo i stan eftersom det är nära till saker och ting. En stor del av tiden går ut på 
att Alma försöker hålla ordning och reda på saker och ting utan att mamman ser det. Hon 
säger att hon inte vill att modern ska känna sig sårad för att hon inte klarar av vissa saker 
längre, till exempel att tvätta och vika kläderna. Alma beskriver hur hon känner att hon har sin 
familj kvar när hon vårdar sin mor: 

Drivkraften tror jag är att, det är helt enkelt att jag har älskat att vara i mammas familj, min 
mamma har ju tagit hand om mig jätteväl och tagit hand om familjen. Det här är på något sätt att 
familjen finns kvar. När jag är med henne då finns ju även uppväxten kvar. Jag kan minnas hur det 
var med mina föräldrar i deras hem och vi bodde väldigt fint och vi hade trevligt, det finns med 
som en skugga. Eller snarare som ett ljus. När vi bor hemma hos mig så blir det till vardagsrummet 
som där vi bodde och köket där vi sitter blir matsalen där vi satt med pappa… 

Att kunna skratta 

Både Alma, Anna och Astrid tog upp flera exempel på situationer de hamnat i med sin 
anhörige och där de kunde se det komiska i det hela. Förmågan att kunna skratta över en 
händelse och att inte reta upp sig var det som ofta diskuterades. En viktig aspekt av detta var 
att skratta med och inte åt den anhörige. Alma berättar att hennes mamma brukar uppskatta 
när hon bjuder hem politiskt aktiva vänner på middag som kan hålla långa ”valtal” inför 
varandra. Detta är mycket uppskattat av modern som älskar uppmärksamheten när man pratar 
och tittar i ögonen. Hon ser det komiska i det hela med vännerna som får öva på sina brandtal 
och mamman som inte förstår speciellt mycket av innehållet men ändå njuter av sällskapet. 
Hon beskriver även moderns humor inför de situationer de ställs inför när Alma ”tjatar” på 
henne om olika saker. Exempelvis när mamman ska duscha och Alma frågar om hon har 
tvättat sig överallt och modern svarar ja. När hon sedan frågar om hon har spolat så svarar 
modern ”ja men jag kan göra det en gång till” med skratt i rösten över dotterns tjatande.  
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Alma beskriver även flera situationer där hon har fått lirka eller på annat sätt övertyga modern 
för att få henne att göra någonting. Exempel på detta är när de ska köpa skor till modern som 
aldrig anser att det behövs. Då går de till skobutiken och Alma låtsas att de ska köpa skor till 
henne. Det som då händer är att hon köper skor som är tre par för små. Vid hemkomsten 
”upptäcker” hon detta och frågar om inte mamman ska prova dem istället. På detta sätt får 
modern ett par nya skor utan att det har behövts tjatas och gnatas i onödan med resultat att 
modern blir upprörd och ledsen. 

Anna har tillsammans med maken kommit överens om hur de ska tackla jobbiga situationer 
genom att använda humor: 

Vi har liksom kommit överens om han och jag, att när han gör grejor som han inte vet om eller inte 
kan hantera så istället för att bråka om det så skrattar vi åt det…..då blev han själv sur och arg och 
ledsen och då sa jag ”äh vi skrattar åt saken”. För att alla kan ju göra fel och ibland kan han säga 
”har jag gjort något misstag”? och jag svarar ”näe det har gått jättebra” innan det blir allt för tokigt 
och så skrattar vi och då blir han också glad. 

Hon beskriver även det komiska i vissa av makens ”tokigheter”. Hon tar som exempel hans 
förkärlek till att påta i trädgården som han inte riktigt behärskar längre. Hon beskriver hur hon 
försöker att få in honom med alla möjliga knep innan han har hunnit rycka upp hela 
trädgården inklusive rosor. Hon beskriver sig som lite av en psykolog när hon försöker lirka 
med maken.  Det gäller att övertyga maken utan att såra honom eller på något sätt få honom 
att känna att hon styr honom. 

Astrid beskriver en situation där maken var på en korttidsavdelning för boendebedömning och 
där de boende inte fick gå ut utan sällskap av personal.  Knut som är van att gå ut och 
promenera ville gå ut men ingen personal hade tid med honom. En dag såg han sin chans när 
altandörren var öppen. Han kröp under den taggiga och breda häcken innan han sprang 
sjungande nedför backen med personalen efter sig. Ett annat scenario där hon ser komiken i 
det hela är när hon har sina möten med hantverksklubben i husets samlingslokal. Under mötet 
springer hon upp till sin sambo med jämna mellanrum för att se om allt är bra med honom. 
Sambon hade då vid ett tillfälle uttryckt sin oro inför sin dotter om att hans sambo började bli 
glömsk då han tyckte det var ett ”himla springande efter glömda saker under mötena”.  

Drivkrafter   

Vad är det som driver dessa människor att ta hand om sina anhöriga och att förändra sina liv 
för att passa den demenssjuke i en sådan utsträckning som de gör? Vad är det som gör att de 
tar på sig detta arbete? I de flesta berättelserna framkommer det att kärleken och tilliten till 
den anhörige är väldigt stark. De vill vårda den anhörige tills de inte orkar fysiskt eller 
psykiskt längre. Både Anna, Alma och Astrid har anhöriga som ibland uttrycker för dem att 
de uppskattar vad de gör för dem. Detta verkar vara en väldigt positiv upplevelse för dem som 
också får dem att känna en ytterligare drivkraft. Flera av dem beskriver även en känsla av att 
de vill göra det bästa av den situation som existerar och ta vara på den tid de har tillsammans. 
Det upplevdes av mig som om de ville göra så mycket gott de kunde för den anhörige så länge 
de själva förstod att uppskatta detta. Anna beskriver att hon varje morgon känner sig lycklig 
över att de har ännu en dag tillsammans när maken kan vara med och vilken glädje det 
skänker henne: 
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Jag är lycklig för varenda dag när jag vaknar på morgonen och tycker att nu har vi en dag ihop 
igen när Olle kan vara med. Det är så jag känner och jag vill göra det så bra så att Olle får uppleva 
och känna lycka även fast det är… man vet ju inte när den dagen kommer när han inte gör det så 
därför är jag väldigt angelägen. Jag njuter ju själv och tycker att det är roligt när jag ser att Olle 
uppskattar, så att jag tycker att det är meningsfullt ännu mer nu. Innan tog jag allt för givet och då 
var det så men idag tycker inte jag att det är det utan man får ta vara på varenda liten stund. 

Också Astrid beskriver flera gånger under intervjun den lycka hon upplever av att tillbringa 
tid med sin sambo så länge han är någorlunda frisk och förstår vad hon gör för honom. Som 
svar på frågan vilka drivkrafter som låg bakom vårdandet svarade hon med ett stort leende: 
det är kärlek, det är kärlek! Hon beskriver hur hon vissa dagar kan se att det hon gör är 
meningsfullt: 

Sen så finns det andra dagar när jag känt att det är meningsfullt, det har mest varit sommardagar. 
Jag har haft en vilstol där ute (på altanen) och jag har bäddat åt honom och han sover middag ute. 
Jag har gått ut med kaffebrickan och han har legat mitt ibland alla blommorna som en stor humla 
och då har jag känt… 

I Almas fall så var det främst en känsla av kärlek till modern men även ett eget 
kontrolleringsbehov som var en bakomliggande faktor till att hon tog hand om sin mor. Hon 
kände att hon bara skulle bli irriterad på personalen ifall hennes mor hamnade på ett hem då 
de inte skulle göra saker rätt i hennes ögon.  

I Göstas fall så är makan så pass långt gången i sin demens att hon inte klarar av att uttrycka 
tacksamhet mot vad han gör för henne längre. Han får representera en anhörigvårdare som 
upplever att omsorgsbördan blivit alltför tung och där det inte längre finns någon större 
entusiasm kvar inför arbetet. Han är också den av de intervjuade som har mest 
omsorgskrävande anhörige att ta hand om. Han uttrycker själv att omsorgen har börjat slita 
rejält på honom och att allt de väntar på är att det ska bli en plats ledig på något boende för 
frun. Han beskriver sin nuvarande syn på drivkrafterna bakom vårdandet:      

Jag är nödd och tvungen och sen är jag ju hennes äkta hälft så jag måste ju hjälpa henne när hon 
har det svårt. Hon har hjälp mig tidigare när jag arbetade, hon ställde upp på mina villkor. Nu får 
jag ställa upp på de villkor som bjuds men inte är det så att man jublar varje dag inte… 

Andningshål   

Detta tema växte fram som resultat av de intervjuades berättelser om de intressen, jobb och 
projekt de var engagerade i. Gösta, Alma, Astrid och Anna hade alla något speciellt område 
där de var väldigt engagerade och aktiva. Samtliga reflekterade över den glädje de kände över 
att ha ”någonting annat” än bara vårdandet i sina liv att tänka på. De såg de stunder de var 
engagerade i sina respektive jobb eller intressen som andningshål från vårdandet och ett 
tillfälle att inhämta ny kraft.  

Gösta är sedan tidigare med i en rad olika intresseföreningar. Han har även varit involverad i 
en rad litterära och historiska projekt som han fortfarande har lite engagerad i. Varje dag 
cyklar han en runda och han spelar ett spel med några kamrater en gång i veckan. Han är 
också lite av en ”hustomte” för sin bostadsrättsförening där han sköter ekonomin och vissa 
praktiska göromål som att byta glödlampor. Detta har han dock trappat ned det senaste året då 
frun har tagit allt större tid i anspråk och i takt med att han själv orkar allt mindre. Han pratar 
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med glädje och entusiasm över sitt tidigare arbete och har fortfarande kontakt med flera av 
sina tidigare arbetskamrater som han äter middag med en gång i månaden. Hans möjligheter 
att komma iväg på olika evenemang möjliggörs genom att han har tillgång till avlösning via 
avlastningsverksamheten samt av några släktingar. Dock är dessa möjligheter i viss mån 
begränsade till att det finns plats och att han har framförhållning. 

Anna som har två jobb varav ett är på en arbetsplats med några få arbetskamrater och det 
andra är i hemmet, uttrycker hur bra det känns att få komma iväg till jobbet ibland. Hon 
beskriver hur hennes arbetskamrater ställde upp för henne när hon vid ett tillfälle bröt ihop 
och grät på arbetet under en period då maken krävde mycket omvårdnad. Hon åker även och 
träffar sin syster och några väninnor ibland. När hon åker för att hälsa på sina döttrar måste 
hon lämna Olle på avlastningsverksamheten som är hennes enda möjlighet till avlastning. Hon 
uttrycker sin glädje över att verksamheten finns och hur bra det fungerar för dem. Olle trivs 
väldigt bra där och hon känner sig trygg när hon lämnar honom där. Anna vill inte gå i 
pension och kan inte heller se sig själv som utan ett arbete, hon tycker att det ger henne 
mycket att komma iväg den stunden: 

Ja jag längtar till jobbet, tycker att det är jätteskönt och bra arbetskamrater och det är härlig 
stämning. Jag har väl tyckt lite också för att orka med så många gånger så har det varit min 
räddning att ha haft jobbet så att jag har fått komma ifrån lite, komma bort. Då hämtar man nya 
krafter…han är väl inte så dålig än utan att…men som sagt man vet ju aldrig hur fort det går… 

Även Alma beskriver med entusiasm flera olika projekt hon är engagerad i och hur bra hon 
trivs med sitt jobb. Inte heller hon har några planer på att gå i pension. Hon älskar sitt arbete 
och säger att hon trivs ”vansinnigt bra”. Hon driver även flera projekt i olika länder inom 
socialt arbete. Eftersom Almas mamma är på dagverksamhet under en stor del av tiden hon är 
på arbetet så slipper hon även tänka och oroa sig över henne då. Dock uttrycker hon en saknad 
över att inte kunna vara mer engagerad och att ha mer tid över till sina intressen och projekt. 
Hennes möjligheter till avlastning tillgodoses genom samma avlastningsverksamhet som de 
andra använder sig av, ofta sker denna avlastning när hon är ute och reser genom arbetet eller 
genom olika projekt.  

Astrids möjligheter till avlastning sker främst genom avlastningsverksamheten där Knut kan 
stanna några dagar så att Astrid kan vila ut. Ibland kan även Knuts bror komma och hålla 
honom sällskap om hon ska ut på något ärende. Astrids absolut största intresse i livet just nu 
är hennes hemslöjdsklubb som hon är mycket engagerad i. Hon tillbringar även en stor del av 
sin tid i telefonen enligt egen utsago och har minst fem inkommande samtal varje dag plus de 
hon själv ringer. Astrid har tidigare varit mycket engagerad i husföreningen där hon ordnade 
möten, fester och aktiviteter för de andra i huset. Detta har hon nu lagt av med på grund av 
tidsbrist och en allt sämre egen hälsa och ork. 

En annan tid  

När tankar inför framtiden togs upp under intervjun sa Gösta att han inte hade tänkt i de 
banorna och Anna, Astrid och Alma att de hade föreställt sig ganska klara scenarion om vad 
som skulle hända. Vad som visade sig under intervjun var att alla hade, medvetet och 
omedvetet tänkt sig in i hur det skulle bli i framtiden fastän de själva inte reflekterade över 
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det. De såg framför sig hur den anhöriges sjukdomsbild skulle förvärras till att till slut vara 
ohållbar för anhörigvårdaren och med resultat att den anhörige skulle komma till ett hem. 
Naturligtvis påverkas deras planer inför framtiden med tanke på att två stycken av de 
intervjuades anhöriga redan hade fått bifall till ett särskilt boende. Både Astrids och Göstas 
respektive står i tur till särskilt boende när det blir en plats ledig vilket i sig gör att de när som 
helst kan komma att bo själva när den anhörige flyttar. 

Astrid har diskuterat med sambons dotter vilket ställe och var det är lämpligast för Knut att 
bo, nära dottern eller nära Astrid. När Knut var i början av sin sjukdom så diskuterade de 
tillsammans att han skulle flytta till ett boende när hon känner att hon inte kan göra mer för 
honom. Astrid har läst mycket om Alzheimers sjukdom och vet precis vad som kommer att 
hända med sambon när han blir sämre. Hon säger att hon är medveten om att Knut kommer 
att svälta ihjäl och att ”det gör så ont i henne att hon kan dö”. Hon föredrar dock vetskapen 
om det framför att leva i okunskap. 

Astrid uttrycker en nyfikenhet och glädje inför att för första gången i sitt liv få bo själv. Hon 
planerar att flytta ifrån den gemensamma lägenheten och har skrivit in sig i 
bostadsförmedlingen. Astrid beskriver sig själv som en ”fruktansvärt envis optimist” som 
gillar att dyka på problem. Hon anser att hon är mycket lyckligt lottad då hon har ett stort stöd 
i sambons dotter och att hon har så många vänner och bekanta som ringer varje dag och bryr 
sig om henne. Hon ser med tillförsikt på framtiden. Hon har under hela uppväxten fått höra att 
hon var ett klent barn och var säker på att det var sambon som skulle ta hand om henne när de 
blev äldre. Hon ser trots sina svåra sjukdomar på sig själv som lyckligt lottad och njuter av 
varje dag hon får. Hennes syn på livet beskriver hon som: 

Ja jag brukar tänka på det där att livet är som en påse, det beror på vad man fyller den med. För det 
är ju mig det hänger på och ingenting annat. Jag tror vi formar vårt öde själva. 

Alma har funderat på hur det kommer att bli med hennes mamma, om hon kommer att bli ett 
vårdpaket och var hon ska hamna. Hon planerar att ha mamman boende hos sig så länge 
mamman har glädje utav det och så länge hon själv orkar. Alma beskriver sig själv som en 
optimistisk pessimist som ibland ser väldigt mörkt på livet och världen. Hon är medveten om 
detta och säger att hon har lärt sig att hon har aktivitet som försvar. Hon har gått i psykoanalys 
där hon lärt sig att se på alla problem som överkomliga och möjliga att besegra.  

Alma har även funderat mycket över hur det kommer att bli för henne själv i framtiden. Hon 
har bland annat planer på att börja ordna upp allting i livet så att hennes döttrar inte får några 
problem med något när hon själv blir gammal. Alma säger också att det som hjälpt henne 
under svåra stunder har varit hennes förmåga att se relativt på allt och att inte se sig själv som 
ett offer. Hon brukar se till hur det hade varit om hon hade drabbats av samma saker fast i ett 
land där sjukvården inte fungerar som i Sverige och där förutsättningarna till ett gott liv hade 
varit sämre. Alma har en väldigt positiv syn på livet och finner intresse i mycket: 

Jag har alltid varit engagerad men jag är också intresserad av musik, av dans. Jag kan till och med 
tänka mig att gå på operan ibland och konserter. Jag tycker att livet är helt fantastiskt och 
intressant. Jag tycker det är roligt att leva. 

Anna är väl medveten om vad som kommer att hända när makens Alzheimer blir sämre, det 
enda hon inte vet är när det kommer att hända. Hon uttrycker en egen rädsla över att själv 
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drabbas av samma sak och går regelbundet på kontroller inom sjukvården. Paret har pratat 
med varandra om vad som skall ske den dagen när Anna inte längre klarar av att ta hand om 
honom. Han har vid diskussioner varit medveten om att hans sjukdom kan medföra att han en 
dag förlorar sin insikt i hur situationen ser ut och att hon en dag kanske kommer att känna att 
hon inte orkar längre. Hon har lovat honom att se till att han får det bra och de har kommit 
överens om att om det skulle inträffa att han stretar emot en flytt till ett boende så skall hon 
ändå genomföra det. När hon reflekterar över framtiden ser hon att hon fortfarande arbetar 
och är aktiv. Hon vill även återuppta sitt resande igen. 

Anna har en väldigt positiv syn på livet och ser mycket i sitt liv som är värt att glädjas över. 
Hon beskriver även vissa dagar som tyngre än andra men säger att dessa dagar får finnas och 
att hon vet att nästa dag återigen kommer att bli en bra dag. Hon ser sig själv som lyckligt 
lottad med en man hon älskar och ett underbart liv. 

Gösta ser framför sig en tid utan sin fru som sammanboende för första gången i sitt liv. Han 
säger att det kommer att bli skönt att dela bördan kring de dagliga kraven med någon. Han 
planerar att hälsa på sin fru varje förmiddag på boendet. Gösta ser framtiden som fylld av 
aktiviteter som teaterbesök, möten och resor. Han ser även att han skulle kunna umgås på ett 
annat sätt med sina kamrater. Det tog honom lång tid att fatta beslutet att frun skulle flytta in 
på ett hem och han ser processen dit som deprimerande och svår. Det positiva är att han kan 
åka på resor och göra saker som han inte har kunnat på några år, det negativa är att han måste 
göra dessa saker utan sin fru. Han beskriver att eftersom det intellektuella utbytet är nästan 
obefintligt så kommer han inte att sakna just den aspekten av deras förhållande men däremot 
den fysiska närheten som kommer av att man bor tillsammans. Trots Göstas svåra situation så 
ser han att han är privilegierad med ett rikt nätverk runt omkring sig: 

Ibland när man har svåra stunder här, för det har man ju, då känner jag mig lite grann priviligerad 
genom att jag har så många och så goda vänner och så har jag mycket nära kontakt med barn och 
barnbarn. Det är en väldig förmån. 
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Analys 
Jeppsson Grassman definierar anhörigvårdare som en grupp bestående av personer som bor i 
samma hushåll som den de vårdar och där de insatser de utför är av omfattande och specifik 
karaktär. Samtliga intervjupersoner i den här studien passar in på beskrivningen såtillvida att 
de bor i samma hushåll som den de hjälper och att de utför omfattande och specifika insatser. 
De speglar också den tidigare forskningens resultat som jag refererat till i denna studie och 
som behandlar vem som är den typiska anhörigvårdaren. Den typiska anhörigvårdaren är i 
första hand makar och i andra hand döttrar. Både Gösta, Anna och Astrid vårdade sina 
respektive partners och Alma vårdar sin mor. 

Andra paralleller till den tidigare refererade forskningen är att personer som vårdar anhöriga 
ofta upplever känslor av bundenhet men också att anhörigvårdare med ett stort och tätt socialt 
nätverk är friskare i större utsträckning än de som inte har det. Samtliga intervjupersoner gav 
uttryck för en viss känsla av bundenhet då flera av dem önskade att de hade mer tid att göra 
saker på egen hand. Samtliga har även stora och täta nätverk och de är också relativt friska 
och positiva. Det kanske starkaste sambandet till den tidigare forskningen är vikten av att få 
uppskattning av den de vårdar för att kunna uppleva vårdandet som positivt. De intervjuade 
beskrev alla att de såg det som viktigt att fortsätta vårda så länge den demenssjuke anhörige 
har kvar förmågan att uppleva det som meningsfullt. Både Anna, Alma och Astrid uttryckte 
också att respektive anhörig de vårdar uttryckte att de uppskattade vad de gjorde för dem 
vilket troligtvis medförde att de orkade mer.  

Däremot skiljer sig vissa resultat från den tidigare refererade forskningen på så vis att 
anhörigvårdare ofta var deprimerade. Anhörigvårdarna som intervjuades i denna studie gav 
inte uttryck för att vara deprimerade, den viktigaste faktorn till detta var antagligen det 
specifika urvalet med anhörigvårdare som var vid god psykisk hälsa. Enligt tidigare studier 
upplever också kvinnor som vårdar anhöriga en större stress än män i samma situation. Detta 
var dock inte fallet i denna studie som snarare visade sig vara tvärtom. Den enda mannen i 
studien var mer tyngd av en svår situation än kvinnorna. Detta hade antagligen att göra med 
att hans fru var den som var mest sjuk och hade störst omsorgsbehov. 

KASAM och anhörigvårdarna 

Att vara anhörigvårdare ställer vissa krav på individen och situationen kan vara mycket 
påfrestande. Trots detta upplever många anhörigvårdare en positiv sida av vårdandet. Har 
dessa fyra anhörigvårdare som jag har valt att intervjua en hög eller låg känsla av 
sammanhang i sina liv? Finns det några kopplingar i deras sätt att se på sina liv och deras 
upplevelser och av begreppet känslan av sammanhang?  

Härefter följer en analys av resultaten utifrån de tre frågeställningar som ställdes tidigare i 
uppsatsen för att finna ett svar på syftet med denna studie. Var och en av dessa tre 
frågeställningar bygger på vardera ett av de tre delbegreppen begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet och som ingår i det teoretiska perspektivet känsla av sammanhang. 
Antonovsky beskriver att ett visst sätt att hantera, förstå och uppleva vardagen och dess 
händelser leder till att vi kan hålla oss friska och fungera bra i möten med svårigheter. 
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Förhoppningen med detta teorival är att Antonovskys sätt att se på individer kan hjälpa mig 
att komma fram till vad det är hos anhörigvårdarna som gör att de trots sina svåra och 
påfrestande situationer ändå kan se positivt på livet.  

Hur upplever anhörigvårdarna sin livssituation och i vilken utsträckning 
ser de en mening i den? 

Ovanstående frågeställning korrelerar med delbegreppet meningsfullhet som ingår i det 
teoretiska perspektiv som har redovisats i tidigare kapitel. Begreppet meningsfullhet 
inbegriper hur individen upplever att dennes liv och aktiviteter är meningsfulla. Hur delaktig 
och medverkande är individen i hur dess liv formas och utvecklas och hur mycket 
engagemang och hängivelse är denne beredd att lägga på problem och svårigheter i sitt liv?  

En viktig aspekt av att se en mening i vårdandet och livssituationen verkar vara att den 
demenssjuke anhörige fortfarande har kvar förmågan att uppskatta den situation de befinner 
sig i. Detta skänker anhörigvårdarna en stor glädje och gör att de ser en mening i vårdandet. I 
Göstas fall har fruns sjukdom gått så långt att hon inte längre förstår vad som händer runt 
omkring henne. Hon har inte längre någon personlig behållning av att vårdas av sin make. Inte 
heller Gösta såg att det fanns någon anledning att vårda henne hemma längre. Han var även så 
fysiskt sliten att han inte orkade längre. Detta kan ses som en bekräftelse på hur viktigt det är 
för anhörigvårdarna att den de vårdar har kvar förmågan att kunna uppskatta att vårdas i 
hemmet. 

Intervjupersonerna uttrycker att de aldrig riktigt har tid för sig själva. De upplever att de 
ständigt behöver utöva tillsyn och passning av den de vårdar och att de aldrig får vara för sig 
själva. Trots detta verkar det som om de ser på livssituationen som nödvändig, oundviklig och 
viktig för dem. Det är värt att tillbringa mycket tid med den anhörige och uppoffra sin egen 
tid till förmån för den värdefulla tid de har tillsammans. De ser att situationen inte kommer att 
hålla för evigt och att det gäller att utnyttja tiden med den anhörige så länge som denne har 
insikt och glädje i vad som händer runt omkring.  

Samtliga intervjuade beskriver områden i sina liv där de har ett brinnande engagemang. De 
betraktar de stunder då de kommer iväg till sina respektive aktiviteter som värdefulla och 
väldigt viktiga för att de skall orka med sin situation. Flera av intervjupersonerna beskriver 
tankar om att de inte skulle orka vara anhörigvårdare om de inte hade sina respektive projekt, 
intressen eller arbeten vid sidan om. Den person som verkar ha minst tid för sina egna 
intressen är Gösta. Han är också den som inte längre upplever någon större mening med att 
vara anhörigvårdare längre. Det är även viktigt att försöka att behålla värdigheten och 
delaktigheten hos den vårdade i så stor utsträckning som möjligt. Det verkar som om känslan 
av att lyckas med detta bidrar till att göra vårdandet meningsfullt för de intervjuade. 

Speciellt Alma, Anna och Astrid uttrycker en otrolig livsglädje. Det verkar som om de har en 
förmåga att se en mening i det mesta i sina liv och de verkar uppleva att de lever 
privilegierade liv med många som bryr sig om dem. De verkar ha en grundläggande 
optimistisk syn på livet och beskriver att de alltid har haft det. Även Gösta ser att han är 
privilegierad med vänner och många intressen. Samtliga intervjuade har en grundläggande 
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positiv syn på livet som de också beskriver att de alltid har haft. Denna grundläggande 
positiva livssynen kan antas vara den starkaste faktorn till att de ser en mening i sina liv. 
Samtliga intervjuade verkar i hög utsträckning se sina liv och aktiviteter som meningsfulla 
vilket enligt Antonovskys teoretiska perspektiv borde ge dem en hög grad av meningsfullhet i 
sina liv. 

Hur ser anhörigvårdarna på de resurser som står till deras förfogande och 
hur påverkar det deras känsla av att kunna möta och hantera händelser i 
sina liv? 

Denna frågeställning har paralleller till delbegreppet hanterbarhet som syftar till hur 
individen upplever att det finns resurser i sitt liv som kan användas för att hantera och möta de 
krav som uppstår. Det är alltså individens egen upplevelse av att det finns resurser tillgängliga 
för att möta alla livets skeenden eller ej som är den bidragande orsaken till om dennes liv är 
hanterbart. En annan viktig aspekt av detta begrepp är hur individen ser på sig själv. Ser 
individen sig som offer för livets omständigheter? Eller ser denne på sig själv som en individ 
som alla andra som ibland drabbas av olyckliga omständigheter som ändå kan hanteras när de 
inträffar? 

Gösta, Anna och Astrid beskriver att deras insikt om sjukdomen gör att de har utvecklat en 
större uthållighet och tolerans inför den anhöriges ibland mycket påfrestande beteende. De har 
alla hittat fram till individuella sätt att hantera sina respektive situationer även om detta har 
lett till att de själva har varit tvungna att förändra sina egna liv och rutiner i stor utsträckning. 
De anpassar till och med sin egen dygnsrytm för att bättre passa den demenssjuke. Trots 
intervjupersonernas insikt i sjukdomen och deras tolerans med den anhörige så uppstår det 
ibland situationer som gör att de tappar tålamodet. Under intervjuernas gång kändes det ändå 
som att de intervjuade var väl medvetna om att dessa situationer uppstår oavsett hur väl 
förberedda de är på att inte bli irriterade. De kan se sina egna påfrestande livssituationer och 
acceptera att det inte är möjligt att alltid ha full kontroll över situationen. Trots att det verkar 
som om de känner en viss skuld i dessa situationer så verkar det samtidigt också som att de 
själva upplever det som att de klarar av att hantera dem.   

En annan viktig aspekt av intervjupersonernas känslor av att kunna hantera de situationer som 
uppstår verkar vara att kunna hjälpa den anhörige utan att denne blir sårad eller arg. Detta 
kräver stor kännedom om den anhörige och dennes reaktioner inför saker och ting. Ett vanligt 
tillvägagångssätt verkar vara att den demenssjuke får göra vissa saker själv som till exempel 
diska eller vika kläder och att den som vårdar sedan efteråt går igenom och kontrollerar att det 
är ordentligt utfört. På detta sätt kan den demenssjuke bibehålla sin värdighet och delaktighet 
och uppleva en känsla av att kunna tillföra nytta och glädje i det dagliga livet. 

De intervjuade upplever att deras nätverk ger dem stöd i deras dagliga liv. Samtliga har stora 
och täta nätverk omkring sig som de upplever att de får stöd av och som ställer upp för dem. 
Nätverken hjälper dem att känna att de inte är helt ensamma i sin situation. Alla har daglig 
kontakt med någon annan människa och alla har nära vänner som vet och förstår hur deras 
situation ser ut. De är också medvetna om den resurs som de har i sina vänner och anhöriga. 
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Samtliga uttrycker vid något tillfälle under intervjuerna hur lyckligt lottade de är som har så 
många människor som bryr sig om dem.  

Flera av anhörigvårdarna vet hur de i framtiden ska hantera situationen när de blir 
ensamstående och den demenssjuke har flyttat till ett boende. Några ser det positiva som detta 
för med sig med att bo själv och att få tid till att utöva sina egna intressen. Intervjupersonerna 
har också samma åsikt om att livet blir det man själv gör det till. De beskriver att svårigheter 
och problem inte upptar deras tankar om det inte är av direkt karaktär och att när väl ett 
problem uppstår så är det bara att ta tag i det och lösa det. Det upplevdes av mig under 
intervjuerna som att samtliga intervjuade delade meningen att problem var till för att lösas och 
att alla problem går att lösa. Slutligen så verkar samtliga uppleva att de har resurser att hantera 
svåra situationer både i form av anhöriga, egen insikt i situationen och genom den egna 
förmågan att tackla problem och svårigheter. Ovanstående analys borde enligt Antonovskys 
teori och utifrån min egen slutsats leda till att intervjupersonerna har en hög känsla av 
hanterbarhet i sina liv. 

Hur och i vilken utsträckning upplever anhörigvårdarna livet som 
förutsägbart och förståeligt och vilka komponenter bidrar till denna 
upplevelse? 

Det tredje delbegreppet i Antonovskys teoretiska perspektiv är begriplighet och kommer till 
uttryck i denna sista frågeställningen. Begriplighet kan förklaras som på vilket sätt individen 
upplever hur yttre och inre stimuli får en känsla av en ordnad, sammanhängande och 
strukturerad enhet i motsats till oväntad och kaotisk. Även om det uppstår stressade och 
jobbiga situationer så kan en individ med en hög känsla av sammanhang göra dessa 
begripliga. Framtida stimuli förväntas vara förutsägbara och även om det uppstår situationer 
utan förvarning och förberedelse så kan de förklaras och ordnas till en begriplig enhet. 

Anna, Astrid och Gösta upplevde att den anhöriges symptom var svåra att förstå och kunde 
inte begripa vad det var för fel på dem när de insjuknade. Den enda som inte upplevde detta 
var Alma. Alma arbetar inom vård och omsorg och har en bra kunskap för de tecken som en 
demenssjuk kan uppvisa. En annan orsak till att just hon tidigt verkade förstå vad det var 
frågan om kan vara att hon tidigare inte levde tillsammans med sin mor. Det kan tänkas att det 
är lättare att se och upptäcka avvikande beteenden hos en person som man inte träffar varje 
dag. De som hade svårt att tolka sina anhörigas beteende förstod vad det var frågan om först 
när denne hade fått sin demensdiagnos. Det verkar som om Anna, Astrid och Gösta kanske 
hade sina aningar redan innan diagnosen men inte förstod sjukdomens uttryck. 
Anhörigvårdarnas berättelser beskriver hur de har fått de anhörigas beteenden begripliga 
genom demensdiagnosen. Att veta är att också förstå. Alma utmärker sig här med att hon 
redan innan modern fick demensdiagnosen besatt den kunskap som kunde göra hennes mors 
beteende begripligt för henne.  

Att kunna se det roliga i de situationer som uppstår kan ses som ytterligare ett sätt för 
anhörigvårdarna att göra situationer begripliga. Situationer kan uppstå som ibland är så 
konstiga och absurda att man inte riktigt vet vad man skall göra av det hela. Detta verkar vara 
viktigt för anhörigvårdarna för att kunna kontrollera och göra situationen begriplig. Det är ju 
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inte åt den anhörige som man skrattar utan åt hela sammanhanget och den situation som 
uppstår. Dessa situationer vänds från att vara frustrerande och upprörande för alla inblandade 
till att bli en situation där anhörigvårdaren själv eller tillsammans med den demenssjuke kan 
skratta åt det hela istället.  

Gösta, Anna, Alma och Astrid såg överlag på sina förändrade roller inför den demenssjuke 
anhörige som att de trädde in i en ny fas av sina gemensamma liv. Anhörigvårdarna 
accepterar sina förändrade roller med vetskapen om att livet inte kommer att fortsätta som det 
var tidigare och att det är så här det ser ut just nu. Det innebär att deras situation blir begriplig. 
Alma ser till och med att hennes barndom hålls vid liv genom att hon tar hand om modern 
som ett slags ljust minne över det som var. Gösta, Anna och Astrid har alla sett ålderdomen 
och dess sjukdomar som oundvikliga och att de skulle inträffa när de blev äldre. Det enda de 
inte visste säkert var vem av makarna eller de sammanboende som kanske skulle drabbas av 
sjukdom. De uttrycker en självklarhet i att den som förblev frisk skulle ta hand om den andra. 
Det som Gösta, Anna och Astrid verkar uttrycka som ett av det svåraste i sina situationer är 
att inte längre kunna njuta av det utbyte som en givande diskussion för med sig. 

Gösta, Anna, Alma och Astrid uttrycker att de vet vad som kommer att hända med den 
demenssjuke anhörige i framtiden, frågan är bara när detta inträffar. De vet att den anhörige 
kommer att bli sämre och att det till slut kommer en gräns för vad de själva orkar med. De är 
förberedda på att den anhörige kommer att hamna på ett hem. De har accepterat detta och 
försöker nu göra det bästa av den tid de har kvar tillsammans. Ovanstående resonemang kan 
enligt mig indikera att intervjupersonerna har en hög känsla av begriplighet i sina liv. 

Att finna mening 

Framför allt verkar det vara fyra aspekter som påverkar intervjupersonernas upplevelser av 
meningsfullhet i livet. Den första och enligt mig viktigaste är deras syn på livet, det andra är 
deras starka och täta nätverk, det tredje är deras möjligheter att komma ifrån för att utöva 
sina respektive arbeten och intressen och det fjärde är deras upplevelse av att den de vårdar 
kan uppskatta och njuta av den vård och omsorg de ger till dem. 

Samtliga intervjuade upplever det liv de lever som meningsfullt och ser sig själva som positivt 
lagda. Alma, Anna och Astrid har även en smittande livsglädje och ser att varje dag var ännu 
en dag de kan tillbringa med nära och kära. Alma, Gösta, Anna och Astrid anser att det är upp 
till var och en att fylla sina liv med det man väljer och att livet är det man gör det till. Detta 
tas på stort allvar och samtliga försöker hitta lösningar till de problem och situationer de 
möter.  

De intervjuade har påfrestande livssituationer. Gösta är den som har det svårast i förhållande 
till omsorgsbördan och han var också den som upplevde vårdandet som tyngst. Han finner 
inte längre vårdandet som meningsfullt. Dock har Gösta ändå en positiv och engagerad syn på 
sitt liv. Efter en period av sorg över beslutet att frun skulle få komma till ett boende så har han 
nu accepterat sin situation och ser på framtiden som en period full av möjligheter. Även Anna, 
Alma och Astrid kan se att deras framtida liv är fyllt med nya och spännande upplevelser. 
Flera av dem ser sig själva i rollen som anhörigvårdare som att de träder in i en ny fas i livet 
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och som de är tvungna att acceptera och förlika sig med. Denna nya fas innehåller också en 
önskan att göra det bästa av situationen.  

Trots de krav de ställs inför så ser intervjupersonerna att de har resurser att möta dem i form 
av vänner, släktingar, kunskaper om den anhöriges sjukdom och möjligheter till att komma 
iväg på arbete och intressen för att ”hämta andan”. Detta hjälper dem i sin tur att hantera de 
situationer som uppkommer och som kan vara frustrerande. Som nämnts i analysen är en 
viktig aspekt av att se en mening i vårdandet att den demenssjuke anhörige fortfarande har 
kvar förmågan att uppskatta den situation de befinner sig i. Detta verkar påverka 
anhörigvårdarnas syn på situationen till stor del. När den anhöriges förmåga att uppskatta det 
faktum att de bor hemma och får vård av en anhörig avtar, så verkar det som om också 
anhörigvårdarnas syn på det meningsfulla i att vara anhörigvårdare avtar. 

Det är alltså intervjupersonernas positiva livsinställning som enligt mig, i största grad bidrar 
till att intervjupersonerna finner mening i sina liv. Denna positiva livssyn de har ger enligt 
mig också en hög grad av meningsfullhet enligt det teoretiska perspektivet. Jag tycker att 
resultatet av denna studie visar att intervjupersonerna har en hög känsla av sammanhang i sina 
liv, exempelvis förefaller de uppleva sina liv som förutsägbara och ordnade. Även om det 
uppstår oväntade situationer så känner de att de har resurser att möta dessa på ett bra sätt, det 
vill säga de har både en hög grad av hanterbarhet samt en hög grad av begriplighet i sina liv. 
Allt detta sammantaget borde enligt mig ge samtliga intervjuade en hög känsla av 
sammanhang i sina liv. De ser genom sina livsinställningar att alla problem går att lösas, att 
de lever privilegierade liv och njuter av att engagera sig i sina liv.  

 



40 

Diskussion  
Att befinna sig i en relation till en anhörig är något som alla människor i världen kan 
identifiera sig med. Hur dessa relationer ser ut och hur de fungerar är en helt annan sak, 
kanske nära och varma eller avståndstagande och frånvarande. Det finns säkerligen lika 
många unika och olikartade situationer mellan släktingar som det finns personer. Detta 
påstående är också något av kärnan i denna studie. Fenomenet att vara anhörigvårdare är inte 
resultatet av ett kollektivt beteende som alltid ser likadant ut. I varje enskilt fall finns en 
gemensam historia för anhörigvårdaren och den som vårdas.  

Diskussion av resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka om och hur anhörigvårdare till personer med en 
demenssjukdom kan finna mening i sitt liv trots sin påfrestande situation. Svaret på detta 
visade sig vara komplext och mycket individuellt baserat. Trots detta har jag funnit fyra enligt 
mig bidragande faktorer till i vilken utsträckning de intervjuade i denna studie finner mening i 
sina livssituationer. Den enligt mig viktigaste omständigheten är deras i grunden positiva 
livssyn. Det kan tänkas att andra personer i liknade situationer och under samma 
omständigheter kanske ändå inte skulle finna mening i livet om de inte hade haft samma 
positiva livsinställning som mina intervjupersoner. Denna positiva syn som 
intervjupersonerna förmedlade till mig under intervjuerna och som jag beskrivit i analysen 
kan till stor del antas påverka i vilken utsträckning de ser livet som meningsfullt samt även 
tänkas vara en bidragande del till att de har en hög känsla av sammanhang i sina liv.  

Diskussion av teorival 

Det salutogena perspektivet med känsla av sammanhang som centralt begrepp har gett mig ett 
bra verktyg för att analysera intervjupersonernas berättelser och därmed besvara 
undersökningen syfte som var hur anhörigvårdare till personer med en demenssjukdom kan 
finna mening i sitt liv trots sin påfrestande situation. Det har hjälpt mig att lättare kunna se hur 
intervjupersonerna hanterar sin livssituation och hur de gör den begriplig samt att synliggöra 
vilka aspekter som ligger bakom deras syn på livet som meningsfullt. En negativ aspekt av 
detta specifika teorival kan vara att jag fokuserade för mycket på de faktorer som leder till att 
en individ har en hög eller låg känsla av sammanhang i sitt liv, det vill säga hur 
intervjupersonerna hanterar, begriper och ser mening i sina liv. Hela min tankeverksamhet har 
under tiden för denna studie kretsat kring denna teori och kanske färgat mina tolkningar och 
förhållningssätt. Detta kan ha lett till att jag förbisett viktiga slutsatser. Dock anser jag ändå 
att det teoretiska perspektivet i stor utsträckning bidragit till en produktiv analys av resultatet. 

Diskussion av metodval 

Att jag valde att intervjua anhörigvårdare var för mig ett självklart val. Jag delar det 
fenomenologiska synsättet om kunskap och sanning som innebär att det är individernas egna 
upplevelser och beskrivningar av sina liv som är det sanna. Jag anser att det finns lika många 
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sanningar som det finns människor och att alla besitter rätten att definiera vad som är 
sanningen i just deras liv. Enda sättet att få fram dessa berättelser och olika sanningar är att 
individer själva berättar om dem. Som jag också nämnt tidigare så är det också den upplevda 
och förmedlade känslan av att vara anhörigvårdare som jag sökte efter.  

Det jag kan kritisera mig själv för är att jag under intervjuerna inte styrde upp 
intervjupersonerna mer på de frågor jag faktiskt hade. Jag upplevde detta som mycket svårt då 
intervjupersonerna ofta pratade mycket utförligt om vissa för dem speciella områden och det 
kändes som om jag inte ville avbryta dem. Dessa områden var inte alltid av intresse för syftet 
med denna studie och även om det var intressanta berättelser så var jag tvungen att sålla bort 
en stor del av materialet på grund av detta. Intervjupersonerna söktes och påträffades via en 
avlastningsverksamhet i Stockholm stad. Tillvägagångssättet gjordes både utifrån ett 
bekvämlighetsperspektiv men även utifrån en önskan att intervjupersonerna skulle känna sig 
trygga i att ställa upp på en intervju. Jag tror att det hade varit svårt att finna anhörigvårdare 
utan att ha en verksamhet som utgångspunkt som på något sätt har kontakter med dessa 
anhöriga. 

Avslutande diskussion 

Anhörigvårdarna är som jag också skrev i inledningen en aktuell grupp i det svenska 
samhället. Ett ökat intresse har vuxit fram för hur deras situation ser ut och vilket stöd de är i 
behov av från samhället. Mycket av den forskning som bedrivs ger enligt mig, inte de som 
arbetar inom sjukvården en tillräckligt bra inblick i hur det är att vara anhörigvårdare. Ur den 
forskning jag har tagit del av i denna studie så framfördes kritik på att det alltför ofta har 
fokuserats på de negativa aspekterna av att vara anhörigvårdare. Samtidigt visade resultat 
också på att anhörigvårdarnas situation inte bara präglades av negativa aspekter utan även av 
en positiv sida. Jag anser att de positiva aspekterna av vara anhörigvårdare måste 
uppmärksammas för att ge en mer rättvis bild av deras liv och situation. Jag tror också att 
denna inblick är nödvändig för att kunna bemöta och förstå denna grupp på ett bra sätt. Det 
jag ville uppmärksamma med denna studie var vikten av att undersöka anhörigvårdarnas egna 
upplevelser och beskrivningar av sina liv. Jag ville fokusera på det positiva av att vara 
anhörigvårdare genom att undersöka om och hur mina intervjupersoner fann mening i sina liv. 
Förhoppningen med detta är att kunna bidra till en mer mångdimensionerad bild av hur det ter 
sig att vara anhörigvårdare och som kan komma intresserade till nytta.  

Jag har själv arbetat inom demensvården i många år och noterat alla anhöriga som efter 
mycket vånda beslutat sig för att låta den de vårdar flytta till ett särskilt boende. Det var även 
denna nyfikenhet som väckte intresset av att undersöka hur anhörigvårdarna finner mening i 
sina liv. Det upplevs av mig som att jag med denna studie fått en otroligt viktig insikt i hur 
dessa människors liv kan se ut och som kommer att hjälpa mig i mina framtida kontakter med 
anhörigvårdare. Jag vill avslutningsvis uttrycka min glädje över att intervjupersonerna så 
helhjärtat delade med sig av sina upplevelser samt över att jag fick möjligheten att ta del av 
dem. 
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Bilaga 1 

Brev 1 

Hej! 

Mitt namn är Lena Klavzar och jag går sista terminen på Socialhögskolans 
Socionomutbildning med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade. Jag skall nu 
under hösten skriva min C- uppsats och har valt att skriva om anhöriga som vårdar anhöriga 
med en utvecklad demenssjukdom. Syftet med uppsatsen är att beskriva samt att försöka 
förstå och förklara anhörigvårdarens vardag. Jag har planerat att genomföra fyra intervjuer 
under vecka 45 och 46 men naturligtvis kan de genomföras under andra veckor också 
beroende på när den jag intervjuar kan. Intervjuerna tar plats där intervjupersonen vill att den 
ska äga rum. 

Alla intervjuer kommer att bandas och sedan transkriberas, alltså skrivas ner som en text. 
Dock kommer alla band att förstöras efter detta och när uppsatsen är färdig kommer även de 
utskrivna intervjuerna att förstöras. Alla namn kommer att ändras och endast vissa delar av 
intervjun kommer att tas med i uppsatsen. Jag hoppas att Ni är intresserade av att dela med er 
av era upplevelser med mig! Om ni är intresserade så meddela Pensionat Hornskroken detta 
så jag kan höra av mig. Om ni vill så kan även ni höra av er till mig. 

 

Tack på förhand/ 

Lena Klavzar 

Telefonnummer: ********* 

Mobilnummer: *********** 
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Bilaga 2 

Brev 2 

Hej! 

Mitt namn är Lena Klavzar och jag går sista terminen på Socialhögskolans 
Socionomutbildning med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade. Jag skall nu 
under hösten skriva min C- uppsats och har valt att skriva om personer som vårdar anhöriga 
med en utvecklad demenssjukdom. Syftet med uppsatsen är att beskriva samt att försöka 
förstå och förklara anhörigvårdarens vardag och i vilken utsträckning deras liv får en känsla 
av sammanhang.  

Alla intervjuer kommer att bandas och sedan transkriberas, alltså skrivas ner som en text. 
Dock kommer alla band att förstöras efter detta och när uppsatsen är färdig kommer även de 
utskrivna intervjuerna att förstöras. Alla namn kommer att ändras och endast vissa delar av 
intervjun kommer att tas med i uppsatsen.  

Jag vill med detta brev tacka för visat intresse och även säga att det går bra att ringa mig när 
som helst om Ni vill berätta, komplettera eller bara delge mig något ytterligare utöver 
intervjun. 

 

Tack! 

Lena Klavzar 

Telefonnummer: ********** 

Mobilnummer: *********** 
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Bilaga 3 

Intervjuguide  

Allmänt 

Social situation 

Familj 

Ålder 

Boende 

Arbete 

Hälsotillstånd 

Fysiskt, psykiskt, socialt 

Beviljad hjälp och stöd i hemmet, vilken hjälp och varför? 

Tema 1: Socialt nätverk, vänner 

Vilka personer träffar du under en dag, vilka är de?  

-  Får du stöd av dem, emotionellt eller praktiskt? 

-  De dagliga kontakterna, känner du dem väl? (3: B) 

-  Personer i din omgivning, har det hänt att du har blivit överraskad av deras beteende? (5: B) 

-  De människor du litar på, har det hänt att de gjort dig besviken? (6: H) 

Tema 2: Vardagen 

Hur ser en vanlig dag ut, vad gör du, hur ser du på det? 

Vad är drivkraften att vårda? 

-  Hur ser du på det dagliga du utför? (tillfredsställande eller fullt av leda?) (16: M) 

-  Hur ser du på vad som händer runt omkring dig: den du vårdar, händelser som inträffar?(4: 
M) 

-  Har du någonsin känt att du undervärderar eller övervärderar betydelsen av händelser?(26: 
B) 
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- Inträffar det någonsin att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du skall 
göra?  (12: B) 

Tema 3: Livet 

Hur ser du på ditt liv och din vardag? 

-  Innehållande mening och mål? (8: M och 28: M) 

-  Intressant/ enahanda ( 7:M ) 

-  Hur har ditt liv sett ut under de senaste 10 åren? Fullt av förändringar eller förutsägbart? 
(10B)Tror du att vissa har mer tur än andra? (25: H)   

-  Vet du alltid exakt vad som kommer att hända?( 24:B) 

-  Hur ser du på svårigheter? finns det lösningar eller ej?(13: H) 

-  Upplever du att något känns orättvist? (gentemot dig?) ( 9: H) 

Tema 4: Framtiden 

Hur ser du på framtiden? Vad tror du kommer att hända i framtiden? 

- Kommer den att innehålla förändringar och överraskningar eller är den förutsägbar? (17: B/ 
Fyllt av mening och mål? (22: M) 

-  Kommer det alltid att finnas människor du kan räkna med? (23: H)   

-  Hur ser du på svårigheter i framtiden, går de att övervinna eller ej? (27: H) 

-  Vad kommer du att göra? (11: M) 

Tema 5: Problemlösning 

- När du ställs inför svåra problem, ser du oftast lösningen som svår att finna eller solklar? 
(15: B)  

- Hur hanterar du otrevliga händelser? (älta eller gå vidare) (18: H) 

- Hur ser du på dig själv som optimist eller pessimist, varför? (20: H) 


