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     Att kalla det vårdare då…det vet jag inte… 
 

- En studie om anhöriga, äldres individuella upplevelse av att vårda sin partner. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abstract: 

Studiens syfte var att skildra anhörigas individuella upplevelser av att 
vårda sin partner på äldre dar. Teman som berördes var upplevelser kring 
hur situationen uppkommit, relationen, vardagen, stöd och den egna 
hälsan. Metoden var kvalitativ med en fenomenologisk ansats. För att 
besvara frågeställningarna intervjuades fyra personer, tre kvinnor och en 
man. De anhöriga var vid tidpunkten av deras partners insjuknande 
pensionerade. Det teoretiska perspektivet som har använts är 
gerotranscendensteorin. Studien relateras också till Heaps tankar om 
existerande förväntningar på äldre samt tar upp förlustbegreppet relaterat 
till den äldre människan. Heaps beskrivningar om sorg i samband med 
åldrandet bearbetas också. Resultatet visade att upplevelsen kring 
situationen är högst individuell. De anhörigas upplevelser av att vårda sin 
partner framstår ur deras berättelser som mer beskriva en del av deras liv 
tillsammans än som en enskild uppgift. Att den anhöriges situation och 
upplevelser är beroende av hur den sjuke partners situation upplever sin, 
förtydligas i resultatet. Intervjupersonerna uttryck i studien var att 
situationen innebar en emotionell process och framträdande var 
upplevelser av sorg. Samtidigt uttrycks stor tacksamhet hos de anhöriga 
över att få möjlighet att finnas till hand och hjälpa sin livskamrat, likt en 
sista ömhetsbevis. 
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 2



 

Förord _______________________________________________________________________5 
 

Inledning_____________________________________________________________________5 
 

Syfte_________________________________________________________________________7 
 

Frågeställningar_______________________________________________________________7 
 

Avgränsningar ________________________________________________________________8 
 

Tidigare forskning _____________________________________________________________8 
 

Relationen _______________________________________________________________________ 8 
Positiv förändring av relationen____________________________________________________________ 8 

Negativ förändring av relationen ___________________________________________________________ 9 

Upplevelser kring vardagen _________________________________________________________ 9 

Upplevelser av stöd ________________________________________________________________ 9 

Egna hälsan – upplevelser av den ___________________________________________________ 10 

Sammanfattning _________________________________________________________________ 11 
 

Teorier – och använda begrepp __________________________________________________12 
Gerotranscendens ________________________________________________________________ 12 

Andra teoretiska referensramar ____________________________________________________ 13 
Förväntningar på de äldre _______________________________________________________________ 13 

Upplevelser av förlust hos den äldre _______________________________________________________ 14 

Sorgearbete ___________________________________________________________________________ 14 

Metod ______________________________________________________________________15 
 

Metodval _______________________________________________________________________ 15 

Urval _______________________________________________________________________16 
 

Teman ______________________________________________________________________16 
 

Intervjusituationen ____________________________________________________________16 
 

Val av litteratur_______________________________________________________________17 
 

 3



Bearbetning och analys_________________________________________________________18 
 

Etiska problem och ställningstagande _____________________________________________19 
 

Validitet och reliabilitet ________________________________________________________20 
 

Generaliserbarhet och ”giltighet” ________________________________________________21 
 

Resultat och analys____________________________________________________________22 
 

Inledning _______________________________________________________________________ 22 

Presentation av intervjupersonerna _________________________________________________ 22 

Hur beskriver den anhörige att det gick till när han eller hon blev vårdare av sin partner? ___ 23 
Analys ________________________________________________________________________________ 24 

Vardag _________________________________________________________________________ 26 
Analys ________________________________________________________________________________ 28 

Stöd____________________________________________________________________________ 31 
Analys ________________________________________________________________________________ 33 

Relation ________________________________________________________________________ 35 
Analys ________________________________________________________________________________ 37 

Egna hälsan _____________________________________________________________________ 39 
Analys ________________________________________________________________________________ 40 

Slutanalys ___________________________________________________________________42 
 

Diskussion___________________________________________________________________45 
 

Referenslista ____________________________________________________________________ 49 
 

Litteratur: ____________________________________________________________________________ 49 

Övriga källor:__________________________________________________________________________ 51 

Bilaga 1        Informationsblad______________________________________________________ 52 
 

Bilaga 2     Intervjuguide __________________________________________________________ 53 
 

 4



 

Förord 
 
Ett stort tack till vill jag främst rikta till er som jag fick möjlighet att intervjua. Andra personer 

som jag vill tacka är; Inger, min kontaktperson som var till stor hjälp i inledningen av studien och 

som gav mig inspiration till studien. Min handledare; Ulla Forinder som också varit en stor 

inspirationskälla och som under handledningstillfällena alltid kommit med kloka synpunkter. 

Tack Ulla. 

Slutligen vill jag också tacka min man som jag hela tiden har diskuterat med och som också 

hjälpt mig ”att få fart” då jag kört fast. Tur att jag har dig! 

 

Inledning 
 

Under de senaste årtiondena har kommunerna i allt större utsträckning än tidigare fått handskas 

med en allt snävare ekonomi, vilket har resulterat i nedskärningar i form av till exempel färre 

personal inom vård och omsorg. Det har fått till följd att kommunerna nu blivit mer restriktiva 

vad gäller beviljade bistånd till personer, vilket också berör äldre människor som ansöker om 

servicetjänster, hygien och omvårdnadsinsatser. I dag har det därför blivit svårare i många 

kommuner att som sjuk få tillgång till ett vårdboende, om man fortfarande har en frisk partner i 

hemmet.  

 Fokus på vårdarbetet vilar allt mer på den sjukes maka eller make som nu i större utsträckning än 

tidigare förväntas ta det fulla ansvaret för vårdarbetet. De anhörigas roll i vården har därför 

förändrats, vilket i framtiden kan komma att innebära konsekvenser för synen på anhörigas 

betydelse i vården (Jeppsson Grassman, 2000; Andershed, 1999; Berqvist Månsson, 1998). 

   Ämnet är aktuellt och berör många människors vardag i dag, vilket också innebär att det bör 

finnas ett visst intresse för att ta del av studier som berör de anhörigas situation. 

Anhörigrollen som partner och samtidigt vårdare, som denna studie kommer att fokusera på, kan 

antas vara en relativt arbetsam och isolerad situation att befinna sig i. Att gå från ett ”enbart” 

partnerförhållande till att också sen bli vårdare för sin nära och kära innebär troligtvis en 

påfrestning på förhållandet på många sätt. Tidigare studier redogör också för att situationen ofta 

upplevs som arbetsam (Larsson, 1999).  
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Att vårda och ta hand om sin partner kan ur ett äktenskapshänseende anses som en mer eller 

mindre självklar uppgift. Äktenskap är ett avtal man binder sig av rent juridiskt men är det inte 

också så , att de vi har ”allra närmast hjärtat” vill vi spontant hjälpa och ta hand om? Det kanske 

till och med är så, att ”hjälpen” kan bidra till en ökad tillfredställelse hos den anhörige, vilket 

kanske innebär att den anhöriges egna livs - prioriteringar och önskningar, plötsligt känns mindre 

betydelsefulla?                                                                                        

   Att det vilar förväntningar, särskilt på den anhöriga hustrun kring vårdansvaret finns medtaget i 

tidigare studier (Mossberg, 1994). Det är därför sannolikt att den allt snävare tilldelningen av stöd 

samt de existerande förväntningarna på den anhörige också innebär en viss anpassning av de 

äldres efterfrågan av hjälpinsatser. Förväntningarna kan också innebära att ett visst psykologiskt 

motstånd existerar hos den anhörige, mot att ta emot den hjälp som ändå erbjuds.  

Hur upplever då de anhöriga att det är att ta emot hjälp? Och tycker den anhörige att den hjälp 

som erbjuds är tillfredställande? Att bli äldre innebär att gå igenom flera naturliga förändringar i 

livet. En av dessa är att gå i pension. En annan är av mer fysisk karaktär då kroppen åldras. Hur 

upplevs situationen att åldras och samtidigt få ta ett stort ansvar för sin partner? Tidigare studier 

har påvisat att anhörigas situation av att vårda, inte enbart kan beskrivas som en antingen positiv 

eller negativ upplevelse utan situationen är mer mångfasetterad än så. Många anhöriga har också i 

tidigare studier, beskrivit existensen av både goda och mer arbetsamma upplevelser kring sin 

vardag (Grassman Jeppsson, 2003).   

   Min tidigare yrkeserfarenhet inom vård och omsorg, har inneburit att jag mött många äldre 

människor vilka ofta bott för sig själva och i mina ögon upplevts som isolerade och ensamma. 

Existerar ensamhetskänslor ofta hos äldre? Det är intressant och av vikt att belysa mer generell 

problematik kring de anhörigas situation, särskilt då ur ett mer samhällspolitiskt perspektiv för att 

till exempel våra politiker ska kunna få en bättre insikt om var det finns brister och var det 

behövs satsas mer resurser på i framtiden. Samtidigt är det också så att stöd till individer ska 

bedömas mer individuellt och utifrån den enskildes behov. Upplever de anhöriga att stödet som 

finns tillgängligt är tillräckligt och avpassat efter deras individuella behov? 

   Genom de frågor som uppkommit ser jag det också som högst betydelsefullt att belysa 

anhörigas individuella erfarenheter och upplevelser. Genom att lyssna på anhörigas individuella 

berättelser kring deras situation så  kan en ökad förståelse för vad de har att hantera i sin vardag – 

glädjeämnen och svårigheter, klargöras. Deras individuella beskrivningar är också viktiga att ta 

del av för att poängtera, att äldre personer liksom yngre har olika behov eftersom de upplever sin  
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situation på så olika sätt. Att äldre människor liksom yngre inte är en homogen grupp bör 

poängteras, vilket man ibland kan tro då man i massmedia ofta belyser problematik kring äldre 

människor. 

   Bakgrunden till den här studien är att jag i en tidigare praktikperiod under utbildningen, fick 

kontakt med en person som arbetar som kommunens frivillig - och anhörigsamordnare. Hennes 

berättelse om sitt arbete och om de anhörigas situation, gav mig inspiration och idéen till denna 

studie föddes. 

 

  

Syfte  
 

Min ambition är att genom studien lyfta fram och synliggöra individuella upplevelser hos olika 

individer och på så sätt få och ge en bred och flerfasetterad syn på den anhörige äldre personens 

situation. Mitt syfte med studien är att: Skildra individuella upplevelser av att vårda sin partner 

på äldre dar. Ytterligare ett syfte är att öka förståelsen av hur det är och upplevs av den anhörige 

att ta emot hjälp från kommunen. 

 

 

Frågeställningar 
 

• Hur beskriver den anhörige sin situation vad gäller relationen, vardagen, stöd och den egna 

hälsan? 

 

• Hur beskriver den anhörige att det gick till när han eller hon blev vårdare av sin partner? 

 

 

• Kan man skönja några/någon strategi som verkar fördelaktig för att hantera situationen? 
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Avgränsningar 
 

Jag har valt att titta på anhörigperspektivet ur ett partnerhänseende. Studien omfattar fyra 

informanter som alla har vårdat sin partner i hemmet. Tre av dessa är kvinnor. Personerna är inte 

längre yrkesarbetande och när deras respektive partner insjuknade hade de samtliga redan gått i 

pension.  Som teoretiskt utgångspunkt valde jag att använda mig av det gerotranscendensteorin 

(Tornstam, 1998) vilken belyser den åldrande människans utveckling. Vidare har jag valt att 

använda mig av Heaps beskrivningar av stereotypa och negativa förväntningar som han menar 

existerar i samhället och hur dessa påverkar den äldre människan och omgivningens utspel 

(Heap, 1995). Jag berör också den äldre människans upplevelser av förlust och sorg (a.a.). 

 

Tidigare forskning 
 

Relationen 
 
När det gäller upplevelser av förändring av relationen så redogörs det i flertalet av de studier som 

har gjorts. Förändringen upplevs som både positiv och negativ. Några studier visar också på att 

äldre par i större utsträckning än yngre, orkar med den omställning som en mer vårdande relation 

innebär (Mossberg, 1994; Whitaker, 2004;  Jeppsson Grassman, 2003). Det som här tas upp som 

stärkande för relationen är att de äldre paren har ett ”friskt liv” att se tillbaks på, vilket underlättar 

för relationens upprätthållande och rekonstruktion. 

 
Positiv förändring av relationen 
 
Det man tar upp som en positiv förändring är att relationen förändras till att bli mer djup och de 

anhöriga talar om upplevelser av större ömhet och närhet (Mossberg Sand, 2000; Mossberg, 

1994) Det som stärker relationens bevarande är att äldre par ser tillbaks på tidigare liv 

tillsammans. Minnena möjliggör ett bevarande och hjälper också paret att rekonstruera relationen 

i den nya livssituationen (Jeppsson Grassman, 2003). Att sexlivet oftast upphör kan tyckas vara 

en mer negativ förändring men många anhöriga menar också att den ökade ömheten och närheten 

nu ersätter den sexuella relationen. 
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Negativ förändring av relationen  
 
Andra upplever den sexuella relationens upphörande som påfrestande och ibland som en mycket 

smärtsam upplevelse (Larsson, 1999). Att man kan fortsätta att kommunicera med varandra  

verkar vara centralt för relationens bevarande och den mentala hälsan hos den insjuknade har stor 

betydelse. Det är svårare att bevara en god relation om den sjuke har mentala funktionshinder.  

Om partnern som behöver vård är nedstämd eller på annat sätt har svårt att visa respons så 

upplevs det i många fall besvärligare än om partnern har mer fysiska funktionshinder (Svensson, 

1991; Andershed, 1999; Whitaker, 2004).  

 

Upplevelser kring vardagen  
 

Att vardagen upplevs som begränsad för anhöriga makar som vårdar sina partners löper som en 

röd tråd i de tidigare studier som gjorts. Vardagen beskrivs som begränsad då dagarna är fyllda av 

plikter och sysslor, vilket innebär att det egna valet blir underordnat. Tiden för sig själv beskrivs 

som obefintlig i vissa fall i andra starkt begränsad (Jeppsson Grassman, 2003;  Sjöberg, 2001). 

Många anhöriga upplever sin vardag som kravfylld och som ibland innebär ett ”dygnet runt 

ansvar”. Här redovisas dock att omsorgsbördan har betydelse för upplevelsen av bundenhet. 

Vardagen beskrivs som mer positiv om omsorgsbördan är av en mindre omfattning (Thor, 1986; 

Jeppsson Grassman, 2001). Att försöka att leva som man gjort tidigare men ändå acceptera den 

nya situationen och anpassa sig till den, verkar vara det bästa sättet att hantera vardagen på. 

Anpassningsförmågan och att den anhörige försöker behålla sina egna intressen och vänner har 

positiv inverkan på upplevelser kring vardagen. Det har också visat sig att det underlättar i 

vardagen, om den anhörige har nära till släkt och vänner (Andershed, 1999;  Lundh och Nolan, 

2001). 

 

Upplevelser av stöd 
 

Vad gäller stöd så visar tidigare forskning på att anhöriga ofta önskar att deras arbete i större 

utsträckning skulle jämställas med annat vårdarbete, vad gäller ekonomisk ersättning och  
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anställningsförmåner. Efterfrågan av större möjlighet till avlastning framgår också (Mossberg 

Sand, 2000; Thor, 1986). Tillgång till någon att prata med anges också som ett stor behov då de 

anhöriga i många fall har att hantera psykiska påfrestningar som upplevs som arbetsamma (Thor, 

1986). Att ta emot stöd  beskrivs inte som helt lätt. Ibland upplevs situationen som så påfrestande 

att den anhörige helt inte har ork att söka hjälp.  

   En del tycker också att det är arbetsamt att ha andra människor i hemmet; ”man vill att ens hem 

ska vara ett hem och inte en arbetsplats för andra människor”(Mossberg, 1994, s. 187). Några 

författare menar att det också kan uppstå ett motsatsförhållande när det gäller stödbehovet då den 

anhörige ser främst till sin sjuke partners behov och önskningar och rangordnar sina egna behov 

av stöd lägre. Det kan resultera i att den anhörige inte uttrycker sina behov alls utan undantrycker 

dessa och ser endast till den sjukes önskemål (Whitaker, 2004;  Andershed, 1999).  

   Mossberg (1994) menar att kvinnan i allmänhet har ett sämre utgångsläge, eftersom kvinnan 

har större förväntningar på sig än mannen, att ta hand om sin respektive. Det anses som självklart 

många gånger, både av kvinnan själv, av maken och från omgivningen. Det är också vanligare att 

kvinnan står ensam för vårdansvaret medans mannen i högre utsträckning har tillgång till hjälp i 

sin vårdsituation (Szebehely, 2005). Studien visar dock att tillgång till stöd för gifta par, generellt 

är mycket begränsad (a.a).  

   En Australisk studie pekar på att mannen har en svårare situation än kvinnan, att begära stöd 

från samhället då det kan anses som omanligt att visa sig sårbar. Skälet menar författaren är att 

mannen i ökad utsträckning har krav på sig att klara sig själv både ekonomiskt och praktiskt, 

vilket innebär att mannen känner ett större motstånd till att söka hjälp. Författaren menar därför 

att samhället bör ta ett större ansvar för att informera mannen om de resurser som finns att tillgå 

för stöd för till den anhörige partnern (Cahill, 2000). 

 

 

Egna hälsan – upplevelser av den 
 

När det gäller studier om den egna hälsan hos anhöriga som vårdar sina partners så finns det ett 

antal studier som beskriver att det finns belägg för att anhörigas hälsa kan påverkas negativt ,  
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både psykiskt och fysiskt kring situationen. (Dessa studier undersöker de anhörigas situation 

vilka har en nära anhörig som är sjuk i cancer och är döende eller som har avlidit).  

Äldre anhöriga ser där ut att löpa en större risk för ohälsa, då de ofta har egna sjukdomar eller 

symptom redan innan och dessa kan förstärkas då den anhörige drabbas av stress eller utmattning.    

En rad sjukdomar och symptom finns redovisade i flera studier som förknippas med den specifika 

situation som anhöriga har. Dessa är bland annat: stress, depression och ångest.  

Den sjuke partnerns hälsa ses också vara relaterad till den anhöriges hälsa. Då den sjuke mår 

relativt bra så mår också den anhörige bättre och vise versa. Deras hälsosituation och upplevelse 

av den ser därför ut att vara beroende av varandra (Hodgson, Higginson, McDonnel,  Butters, 

1997; Kurtz ME, Kurtz JC, Given CW, Given B, 1995).  

   Tidigare studier visar att förekomsten och upplevelser av stress existerar i den anhöriges 

vardag. Stressymptomen kan uppkomma när den anhöriga känner att den egna tiden blir starkt 

begränsad och kan också uppstå om det blir problem kring relationen. Andra skäl till upplevelsen 

av stress är när arbetsbördan eller vårdens fysiska krav blir allt för höga (Lundh, & Nolan, 2002). 

 

 

Sammanfattning 
 

Tidigare studier gör gällande att anhöriga partners som vårdar sina makar har både positiva och 

negativa upplevelser att redovisa. Hur relationen och vardagen fungerar tillsammans är beroende 

av många aspekter. Den sjukes upplevelse av sin sjukdom påverkar liksom vårdbehovet, vilket 

avgör omfattningen på vårdsysslorna vilket i sin tur påverkar den anhöriges upplevelse. Respons 

verkar ha stor betydelse för vardagslivet och relationens tillfredställelsenivå.  

   Fysiska funktionshinder påverkar situationen i mindre grad än om den sjuke har genomgått en 

mental förändring eller är väldigt nedstämd, vilket kan få negativa konsekvenser för relationen. 

Den sjukes situation och välmående ser ut att vara avgörande för hur den anhörige också mår. 

Negativt för den anhöriges situation och välbefinnande är om för mycket hänsyn tas till den 

sjukes prioriteringar, vilket kan innebära att den anhörige rangordnar sina behov lägre.  
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Det verkar vara av vikt för den anhöriges livssituation och bevarande av en god relation, att hon 

eller han försöker bevara sitt tidigare liv och i möjligaste mån söker stöd i sin situation hos 

anhöriga, vänner och att hon eller han försöker använda sig av de resurser som ges möjlighet till.  

Den anhöriges hälsa är beroende av anpassningsförmågan men också avgörande är att se till sina 

egna behov och önskningar samt att ha någon att prata med när det känns tungt. 

 

Teorier – och använda begrepp 
 

Gerotranscendens 
I följande avsnitt har Tornstams bok;  Åldrandets socialpsykologi, 1998, använts som referens. 

 

Teorin tar influenser från disengagemangsteorin, där det antas att det i oss människor finns en 

genetisk drift att dra oss tillbaka från samhället när vi blir gamla. Det här beskrivs som en 

ömsesidig process mellan individen och samhället där banden mellan dessa successivt ”skärs av”, 

som en förberedelse inför döden. Processen upplevs inte som obehaglig utan mer som ”naturens 

gång”. Teorin ifrågasätter dagens aktivitetsiver då samhället i dag ofta strävar efter att aktivera,  

för att på så sätt skapa tillfredställelse hos individer.  

   Tornstam, som är upphovsman till gerotranscendensteorin menar att det är den medelålders 

människan vilken i dagens samhälle ofta är en aktiv person både i yrkeslivet och kanske privat, 

som anser att människan behöver aktiveras för att känna tillfredställelse. Sett från den 

medelålders och aktiva människas perspektiv så ser den äldre människan ut att vara ensam och 

isolerad och i behov av aktivering. Att inte vara aktiv framstår för den medelålders människans 

perspektiv, som onormalt. Teorin förklarar den äldre människans ”ensamhet” i stället med ett 

ökat och normalt behov hos den äldre, att dra sig tillbaka. Han menar att den äldre människans 

behov ser annorlunda ut eftersom åldrandet medför en egen utvecklingsfas, vilken inbegriper att 

människan genomgår en förändring, ett disengagemang.  

   Människans utveckling beskrivs av Tornstam som indelad i två delar i livet. Den första delen 

huvudsakligen för att lära sig det grundläggande, ”att fungera i samhället” medans den äldre 

människans utveckling snarare kännetecknas av en finslipning och fördjupning av sina 

kunskaper.    
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Utvecklingen kan öka individens möjlighet att se nya betydelser av vardagen samt kan också öka 

förståelse för det egna inre livet.  

   Ålderdomen medför alltså inte ett slut på utvecklingen utan medför att människan går mot en 

mer kosmisk dimension. Jaget förändras, vilket medför en minskad självcentrering samt ger en 

ökad kännedom om jagets både positiva och negativa sidor. Jaget transcederas och är inte längre 

knutet till yrkesrollen, vilket leder till en ökad grad av balans och ökad grad av helhet i 

personligheten. Den äldre personens Personliga och Sociala relationer tenderas nu att värderas 

annorlunda. Äldre värderar därför ofta kvalitén i relationerna högre än yngre  personer gör och 

det mer materiella upplevs nu inte längre som så viktigt. Att människan, genom processen blir allt 

mindre intresserad av ytliga relationer innebär också att individen får ett ökat behov av ensamhet.     

Den äldre ser nu inte längre så tvärsäkert på förklaringarna kring livet, gränserna tenderar att 

upplevas som mer flytande, vilket leder till en minskad benägenhet att fördöma andra. 

Gerotranscendensen sker kontinuerligt i åldrandet men Tornstam menar att nivån kan accelereras 

och bromsas. Kris och sorgarbete kan öka utvecklingen av gerotrancsendens hos individen. Att 

hålla fast vid de mer ungdomliga idealen och inte acceptera åldrandet som sådant innebär att 

utvecklingen i stället kan komma att bromsas upp. 

 

Andra teoretiska referensramar 

 

Förväntningar på de äldre 

 

Heap menar i sin bok, Samtal med äldre, (1995) att det i samhället vardagsliv existerar angrepp 

mot den äldre människans integritet. Ett exempel som han pekar på är reklamvärldens otvetydiga 

budskap om att lycka förknippas med yngre personer, vilka innehar både skönhet och inflytande. 

Ett annat är att hälsovården som han menar inte prioritera de äldres vårdbehov. Samhället 

förväntar sig en låg profil av den äldre som nu inte längre bör komma med för stora förväntningar 

på sjukvården, där de yngre prioriteras i första hand.  

   Heap tar också upp att det fortfarande frodas negativa och stereotypa förväntningar på de äldre. 

Starka känslor och upprivande emotionella upplevelser förknippas inte med den äldre människan.  
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De yngres förväntningar på den äldre generationen, medför en påverkan på individer, vilket 

medför en risk för att de äldre faktiskt inte heller ger uttryck för sina starka känslor och i stället  

håller en låg profil. Förväntningarna innebär också en risk att vi i samhället generellt inte helt 

enkelt ser de äldres uttryck för förtvivlan och rädsla. Att vara äldre innebär i viss mån en kamp  

mot samhällets värderingar, vilka motarbetar individens möjlighet till upplevelse av egenvärde 

och självständighet (Heap, 1995). 

 

Upplevelser av förlust hos den äldre 

 
”Upplevelser av förlust är ett återkommande tema under ålderdomen. Arbete, inkomst, status, hälsa, 

oberoende, hem, närstående, potens och drömmar – Det här är bara några av de värden som antingen 

oundvikligen eller sannolikt går förlorade när man åldras. Sorg, kris och fara är därför aldrig långt borta” 

(Heap, 1995, s.171).    

 

Heap menar att eftersom inte känsloyttringar av hat, lidelse, längtan och andra starka känslor är 

förknippade med ålderdomen så menar han att de därför ofta blir förbisedda, bagatelliserade eller 

bortförklarade. Fenomenet förstärks genom att äldre personer i hög grad också vet vad som 

förväntas av dem och vad som därför är ”tillåtet” att uttrycka.  

 

 

Sorgearbete 

 

Ordet sorg förknippas i första hand med uppkomna känslor efter att någon nära har avlidit. Heap 

(1995) ger dock sorgebegreppet en vidare innebörd vilket här är relaterat till den äldre 

människans upplevelser av förlust; ”I det aktuella sammanhanget använder vi sorg på ett mer 

beskrivande sätt för att beskriva de känslor, tankar, fantasier och försök till anpassning av livet, 

som också följer med andra förluster” (s.226).  

   Att drabbas av förlust i någon form inbegriper att en viktig beståndsdel i tillvaron har ”slitits 

bort”. Den drabbade har då att hantera överväldigande känslor som protest, förnekande, 

desorientering och katastrofförnimmelse (a.a. s.228).  
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Heap menar att människor som upplever sorg har ett intensivt behov av att tala och berätta om 

den händelse som förde med sig förlusten, kanske inte bara en gång utan flera gånger eftersom 

upplevelsen har varit så stor och därför upplevs som overklig. Genom att berätta så bearbetas 

denna fas. Sorgearbetet och detaljerna representerar ett försök att återuppleva situationen, vilket 

är av vikt för den drabbade och relateras till individens möjlighet att sen acceptera situationen och 

möjlighet att ”gå vidare”(a.a.).  

Heap skriver också :  
”Att sörja förutsätter att det finns något eller någon att sörja över. Något eller någon betydelsefullt i ens liv 

är borta och ska lovprisas. Man ska själv känna, och andra ska förstå, hur stor förlusten är. Att komma 

över sorg innebär inte att glömma, utan att kunna behålla minnena om det fina utan att bli bunden av dem”  
(a.a. s. 232).  

 

Känslor av skuld upplevs ofta i samband med sorgearbetet och om den drabbade gör en 

granskning av tidigare samliv tycks ofta självanklagelser för dennes egna brister i förhållandet 

manas fram. Den allmänna tron på fullkomlighet i förhållanden mellan människor ligger till 

grund för dessa självanklagelser. Yttrandet av det här slaget är ofta uttryck för individens 

upplevelse av att inte ha nått upp till dessa ouppnåeliga mål (a.a). Känslor av skuld kan också 

härledas till att den drabbade kan uppleva känslor av lättnad, aggression. ”Den sörjande blir 

förundrad och ibland chockerad över att uppleva dessa känslor hos sig själv, något som väcker 

skuld” (a.a. s.240). 

 

Metod 

Metodval 
 

Studien har en fenomenologisk ansats då syftet är att skildra personers individuella upplevelser 

genom deras egna beskrivningar. Fenomenologin strävar efter att förstå aktörens, i det här fallet, 

de intervjuades egna perspektiv och deras upplevelser genom att personerna själva får beskriva 

världen och deras upplevelser subjektivt (Kvale, 1997).  Den kvalitativa intervjun är en 

användbar metod när man vill få möjlighet till att ”träda in i och beskriva den levda 

vardagsvärlden” (a.a. s.55). Metoden valdes utifrån de forskningsfrågor som jag var intresserad 

av.  
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För att samla in data gjordes först en litteraturgenomgång följt av fyra kvalitativa intervjuer. Inför 

intervjuerna gjordes en intervjuguide, vilka frågor utgår ifrån de teman som ansågs aktuella  

inför studien. Intervjuerna var relativt öppna och avsikten var i första hand att försöka fånga upp 

svaren till frågorna genom deras egna berättelser och ord. På så sätt fick jag en riklig inblick i  

deras liv och de hade en relativt stor möjlighet att styra över sitt berättande, så att det som de ville 

berätta, och vad som var viktigt för dem framgick.  

 

Urval 
 

Urvalet av intervjupersoner utfördes av anhörig - och frivilligsamordnaren i den berörda 

kommunen. Kriterierna var endast att det skulle vara äldre personer som vårdade eller hade 

vårdat sin partner i hemmet. Med äldre så specificerades inte ordet äldre i ålder, utan ambitionen 

var att de aktuella personerna skulle ha delat större del av sitt liv tillsammans. Åldern varierade 

mellan 65 och 92 år. Antalet intervjupersoner var i inledningsfasen fem men efter telefonkontakt 

samt skriftlig information så avböjde en person att delta. När det gäller kön så har inga önskemål 

funnits kring det . Utfallet på informanterna blev en man och tre kvinnor. 

 

Teman 
 

Mina frågor har uppkommit genom att jag har utgått från ett antal teman som jag tyckte var 

centrala vad gäller de anhörigas situation. Dessa har också varit beröringspunkter i den litteratur 

och forskning som jag tagit del av. Vid intervjuerna som alla varit relativt öppna, har jag också 

noterat att dessa teman också är aktuella ämnen i deras berättelser. Uppsatsens teman är: Hur 

situationen har uppkommit, relation, vardag, stöd och den egna hälsan. 

Intervjusituationen 
 
Det eftersträvades att fånga den intervjuades egna upplevelser av situationen, genom hans eller 

hennes egna berättelse. Intervjuerna inleddes alla med frågan, ”om de kunde berätta lite kring sin 

situation” och ”hur det hela hade gått till när de blev vårdare till sin partner”.  
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Efter första intervjun så visade det sig att ordet ”vårdare”, kanske inte var ett så passande ord att 

använda sig av, då den första informanten reagerade starkt på benämningen. Därför valdes andra  

formuleringar på ordet fortsättningsvis. Jag formulerade då i inledningen av intervjuerna en mer 

öppen formulering liknande: ”Kan du berätta lite om hur det gick till när din man/fru blev sjuk 

och hur du upplevde situationen?”  

  Vid intervjuerna har ambitionen varit att inrikta mig på att lyssna in och ta del av de anhörigas 

berättelser. Teman har endast introducerats, om de inte redan har berörts under berättelsens gång 

vilket de i stor utsträckning oftast har gjort. Intervjuerna liknade till formen varandra. 

Tidsmässigt så varade dessa omkring 50 minuter. Samtliga intervjuer bandades och utfördes i de 

intervjuades egna hem, efter en avtalad tid som passade dem.  

   Jag upplevde att de verkligen ville berätta för mig kring sin situation och om sina upplevelser. 

Alla hade dock sin egna behov av, vad dom ville berätta om vilket gjorde att fokus,  inte alltid var 

på deras egna upplevelser kring situation utan också inkluderade deras partner eller någon annan 

bekants upplevelse.  

   I varje möte så uppfattade jag att det fanns en äkthet, i deras berättelser vilket berörde mig, 

både under intervjuerna och efteråt. De anhörigas berättelser kring sin situation upplevdes som 

mycket beskrivande och känsloladdade. Jag har till stor del försökt att ta del av deras situation så 

som de ville beskriva den, och försökt att så lite som möjligt påverka deras uttryck då jag tycker 

det är berikande att få möjligheten att få följa med i deras individuella upplevelser kring livet.  På 

så sätt så har intervjuerna gett en rikare inblick i vilka dom är, och vad som de ser som väsentligt 

att belysa i sin livssituation.  

 

Val av litteratur 
  

Huvudsakligen var ambitionen till en början inriktad på att finna litteratur som skildrade den 

anhöriges perspektiv mer subjektivt men det var svårt att finna ur forskningsmaterial. Det finns 

dock en mängd studier gjorda kring anhörigskap och jag har valt att använda mig av material som 

närmast beskriver den anhöriges situation och valt bort litteratur med ett personalperspektiv samt 

den litteratur som berört den sjukes behov relaterad till den anhörige. Skönlitteratur som berört 

ämnet, vilken då varit skriven av den anhörige själv har också berikat min kunskap ytterligare  
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men har inte använts som referenslitteratur. Palliativa studier bedömdes som mycket  intressanta 

att ta del av då studierna här ofta berör de anhörigas erfarenheter och upplevelser. Området kan 

också anses som ett närbesläktat ämne, relaterat till min studie. Främst svensk litteratur har 

använts men också utländsk. Den utländska litteraturen har bland annat valts ut via svenska 

studiers referenslistor.  

   En innehållsbedömning har först alltid utförts. Därefter har en urskiljning genomförts, vad 

gäller relevans. Ambitionen har också varit att litteraturen ska vara relativt aktuell.  

När det gäller litteratur till tidigare forskning kring ämnet så har sökord som anhörig, äldre och 

anhörigvård främst använts. Databaser som varit användbara för studien är: Libris, Social 

abstract, Socialstyrelsen, Academic Search Elite samt Goggle. 

 

Bearbetning och analys  
 

Intervjuerna genomfördes och transkriberades högst två dagar där efter. Transkriberingen gjordes 

ordagrant och det markerades när det var en längre paus eller tystnad. Ljudkvalitén på 

inspelningarna var mycket hög.  

   Intervjuerna utfördes i informanternas egna hem och fortlöpte utan störningar förutom under 

första intervjutillfället då telefonen avbröt intervjun en kort stund.  

Direkt efter intervjuerna gjordes anteckningar kring de intryck som situationen och 

intervjupersonen gav. Därefter genomfördes transkriptionsarbetet och materialet lästes sen 

igenom för att fånga upp det helhetsintryck som varje intervju innebar.  

Intervjuerna tematiserades och resultatet skrevs ut utifrån dessa. De teman som har använts vid 

studien var redan i inledningsstadiet tilltänkta som eventuellt användbara. Dessa fann jag också 

som lämpliga att utgå ifrån när resultatet sen skulle redovisas. 

   Eftersom ambitionen hela tiden var att de intervjuades egna ord ska bära studien användes deras 

egna ord i stor omfattning i resultatet. Tolkningsarbetet påbörjades redan under intervjuerna, 

genom de intryck jag fick (Kvale, 1997). Meningskoncentrering användes som analysmetod (a.a). 

Det som den anhörige vill förmedla, försökte fångas upp, skildras och bearbetas utifrån min 

förståelse.  

 

 18



 

Jag har också använt mig av mina egna intryck samt tittat på om situationer kan förstås utifrån 

tidigare studiers resultat. De intervjuade är alla äldre, vilket gjorde det intressant att se om 

resultatet kunde förstås utifrån ett gerotranscendensteoretisk perspektiv och om förklaringar 

kunde göras relaterade till samhällets syn på de äldre i dag.  

 

Etiska problem och ställningstagande 
 

Det Humanistiska och Samhällsvetenskapliga forskningsrådet tar upp olika etiska synpunkter, 

som bör beaktas innan genomförande av studie görs (1983). Bland annat så ska här frivillighet 

beaktas.  

   Först togs en kontakt med informanterna via telefonen. De informerades då i ”stora drag,” om 

hur det hela skulle gå till. De blev då också tillfrågade om de ville få en mer personlig 

information, genom ett inledande möte där den skriftliga informationen skulle delas ut. En av 

personerna ville det, de andra föredrog att få den hemskickad. En av de tilltänkta personerna drog 

sig sedan ur på grund av som personen uttryckte det ”det känns inte riktigt bra”. Kvar blev fyra 

personer att intervjua. Mitt intryck är att samtliga informanter deltog i intervjuerna av egen fri 

vilja, och att de också upplevde situationen som givande. 

   Ett etiskt övervägande är att intervjuerna kan återuppväcka en överstånden kris och frågorna 

kan också kännas obehagliga att besvara. Genom att i första hand få de intervjuade till att själva 

berätta om sin situation, i största möjliga utsträckning, så minimerades denna aspekt. 

Individers relationer och vardag kan också vara känsliga ämnen att beröra, med vilka man kanske 

inte vill dela med sig av till en utomstående av familjen eller överhuvudtaget inte till någon annan 

än ens partner, vilket här har respekterats och beaktats.  

   Så långt som möjligt har jag tänkt på att personernas identitet ska bevaras konfidentiellt. Här 

insåg jag efter utförda intervjuer att det förelåg en viss risk för att informanterna skulle känna 

igen varandras berättelser i blivande uppsats, eftersom det vid samtliga intervjuer framkom, att 

alla hade eller var deltagare i en anhöriggrupp. Efter samspråk med min kontaktperson fick jag 

dock ett lugnande besked vad gäller deras gemenskap med varandra.  I en studie måste det också 

tas hänsyn till om undersökningen kan medföra någon negativ konsekvens för de deltagande  
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personerna. Jag har tänkt över om studiens genomförande eller resultat kan komma att innebära 

någon risk för negativa följder. Vid analysarbetet kan tolkningar göras som inte är i linje med vad 

informanterna önskar, vilket eventuellt kan komma att föra med sig upprörda känslor (Kvale, 

1997). Jag har därför genomgående i analysarbetet försökt finna olika perspektiv som kan 

förklara deras situation och upplevelser, för att på så sätt förhindra att de anhöriga ska komma att 

känna sig utpekade.  

 

Validitet och reliabilitet 
 

Det första jag tänker som kan ha påverkat resultatet här är att intervjupersonerna inte har valts ut 

på ett slumpmässigt vis. De blev alla efter min kontaktpersons avgörande, tillfrågade om deras 

intresse av att delta. Personerna känner och har ett gott förhållande till kontaktpersonen och 

kanske är de alla valda på grund av att de är människor som anses som anpassningsbara, 

medgörliga och i största allmänhet uppfattas som positiva personer? Naturligtvis så har de valts 

ut på grund av att de ansetts som passande. Kanske ett mer etiskt övervägande även har gjorts. 

Urvalet måste dock beaktas vad gäller validitet och reliabilitet i studien (Esaiasson, 2004).  

   En faktor som kan ha påverkat validiteten är att inte alla intervjupersoner hade haft sina 

respektive i hemmet, nyligen. Beskrivningar och upplevelser av en situation som inte är helt färsk 

i minnet kan ha påverkat svaren. Samtidigt är det deras nuvarande retrospektiva bild jag här är ute 

efter och deras berättelser måste därför inte överensstämma i ”hur det faktiskt var” utan ska 

spegla deras nuvarande upplevelse av situationen. Deras berättelser kan också ha påverkats av 

mer psykologiska aspekter som till exempel bortträngande (Heap, 1995).  

   Intersubjektivitetsproblemet är en viktig aspekt att tänka på i den kvalitativa forskningen 

(Kvale, 1997; Malterud, 1998). Jag har under hela studien försökt att förhålla mig så objektiv 

som möjligt. När intervjuguiden utformades så var tanken att frågorna inte skulle framträda som 

styrande. När jag sen vid den första intervjun, vid ett tillfälle sneglade på dessa för att se att vi 

inte var helt inne på fel områden så förstod jag att min föreförståelse av de anhörigas situation 

kanske inte helt var så objektiv som jag i inledningen trodde. Genom litteratur som ofta belyser 

problematik kring den anhöriges situation och också genom fokusering på problem i diskussioner  

 

rent allmänt och massmedialt, rörande ämnen som äldrevård och anhörigskap, så har jag 

konstaterat att jag också själv har influerats och påverkats av dessa. Tyvärr så visade det sig 

 20



också att intervjufrågorna  i viss mån var styrda av samma synsätt. Därför såg jag att det då som 

ännu viktigare att i fortsättningen få de intervjuade själva berätta om sin situation och jag har 

därför inte i någon större omfattning använt mig av frågorna. Genom att jag fick ”upp ögonen”  

för fenomenet så anser jag att arbetet och mitt förhållningssätt under studiens gång blivit allt mer 

objektiv.  

   Kvale (1997) menar att validiteten på en kvalitativ studie kan bedömas genom att titta på 

forskarens hantverkskicklighet. Min egen hantverksskicklighet vad gäller upplägg och utförande 

samt analys kan jag inte riktigt avgöra men jag har haft och har som ambition att allt ska 

redovisas klart och tydligt för läsaren, så att han eller hon kan göra sin egen bedömning av 

studiens validitet.  

   En reliabilitetsbedömning i den kvalitativa studien kan göras genom att bedöma om författaren 

ser ut att ifrågasatt sina egna tolkningar samt resultat. En författare måste under arbetets gång så 

att säga ”granska sig själv”. Författaren kan använda sig av sin intuition, genom att vara lyhörd 

men måste hela tiden granska sina ord och bedömningar från olika vinklar och perspektiv 

(Eneroth, 1994). Jag har under arbetets gång hela tiden arbetat med tanken och frågan: Kan man 

förklara resultatet och förstå situationen på något annat sätt? Min förhoppning är att det också 

framgår. 

 

Generaliserbarhet och ”giltighet” 
 

Kvale (1997) skriver att: ”i vardagen generaliserar vi mer eller mindre spontant. Utifrån vår 

erfarenhet av en situation föregriper vi nya fall, vi gör oss förväntningar om vad som kommer att 

hända i andra eller liknande situationer eller med liknande personer” (s. 209).  

   I det vetenskapliga arbetet talar man ibland om statistisk generaliserbarhet, då man diskuterar 

relevans i den kvantitativa studien. Min studie, som är en kvalitativ studie, gör inga anspråk på att 

visa statistiska samband. Det ringa urvalet av intervjupersoner gör det också omöjligt. En 

analytisk generalisering ligger i så fall närmare, då man här gör en bedömning av om resultatet 

från en undersökning kan komma att ge vägledning kring liknande situationer (Kvale, 1997).  

 

 

Jag har funnit vissa samstämmiga uttalanden om hur situationen som anhörig och partner upplevs 

och jag har också funnit dessa upplevelser beskrivna i de tidigare studier som jag har tagit del av. 
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Allt tillsammans ger en bild av en viss samstämmighet som gör att det bör övervägas om inte 

resultatet ändå, trots dess ”litenhet,” går att förstå och sätta i ett större sammanhang som kan säga 

något om verkligheten och öka förståelsen för andra personers upplevelser i liknande situationer.  

 

Resultat och analys 

Inledning 
 

Resultatet inleds med en kort presentation av de deltagande informanterna. Namnen som här 

används är fingerade. Efter presentationen följer en redovisning av resultatet, utifrån de teman 

som studien fokuserat på. De anhörigas egna tankar och ord kring dessa teman kommer först att 

redovisas individuellt. I texten kommer deras uttalande att representeras i form av kursiv stil.  

Efter varje tema och i anslutning till varje resultat redogörs sen för studiens analysbearbetning, 

kring det aktuella temat. Analysen är baserad på egna tankar samt är relaterad till tidigare studier 

och till de valda teoretiska perspektiven.  

   Resultat- och analyskapitlet avslutas med en redogörelse i form av en slutanalys, där en mer 

gemensam bild av de anhörigas berättelser kring tematiseringen, kommer att belysas. 

 

Presentation av intervjupersonerna 
 

Elsa hade gått i pension och hennes man var nyligen pensionerad, då han drabbades av en svår 

cancersjukdom. Tidigare arbetade Elsa som sjuksköterska. Hennes man bor nu på ett vårdhem 

men har under större delen av sin sjukdomsperiod bott och vårdats i hemmet. 

 

 

 

 

 

Birgit har vårdat sin man ett antal år men är nu änka. Hennes man drabbades av stroke två 

månader efter sin pension. Han blev då rullstolsbunden. Han har under hela sin sjukperiod 

vårdats hemmet.  
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Kalle bor nu ensam då hans fru nu fått ett permanent vårdboende för dementa. Frun har under en 

längre tid av sin sjukdomstid vårdats i hemmet. 

 

Agnes man drabbades av en stroke och blev därefter halvsides förlamad och tappade dessutom 

talförmågan. Han bor nu på ett vårdboende. Innan dess vårdade Agnes honom i hemmet under ett 

antal år.  

Hur beskriver den anhörige att det gick till när han eller hon blev vårdare av sin 
partner? 
 

Elsa: Elsa tyckte att det var en svår fråga att svara på: Min man var nypensionerad och fick en 

svår cancersjukdom, mycket svår…och jag vet inte om man kan kalla det för vårdare…Ja, det var 

som vanligt. Jag var ju hemma. Det var ju alldeles naturligt. Att kalla det vårdare då…det vet jag 

inte…det var naturligt för mig. 

 

Birgit: Hennes man drabbades av en stroke och Birgit beskriver det som om allt skedde mycket 

plötsligt, vilket inte gav tid för eftertanke. Hon beskriver upplevelsen och skeendet som 

dramatiskt: Det var ju en krissituation…Det var som att komma till en annan värld. Vi hade ju 

levt en helt annat liv och på sjukhuset informerade de ingenting. När vi skulle hem så kom en från 

kommunen. Man kallade de visst för biståndsbedömare. Jag visste inte vad det var…Vi hade 

aldrig…men sen fixade de med hemhjälp när vi kom hem.  

   Birgit berättar vidare att dom inte tidigare haft att göra med sjukvården och därför känt sig extra 

utsatta och att hon kände sig frustrerad över ”att inte veta någonting”. Birgit beskrev det som 

självklart att hennes man skulle hem efter sjukhusvistelsen och säger att det var ingen som 

pratade om något annat heller. 

 

 

 

Kalle beskriver skeendet som mer odramatiskt men ändå väldigt arbetsamt då hans fru har 

sjukdomen Alzheimers, vilket ger sig mer successivt till känna. Han beskriver det så här: Det har 

varit svårt…men det måste ju gå, sen har man ju fått hjälp. Dagvård till att börja med. Först ville  
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hon inte men sen prövade vi igen och så gick det bra. Vidare så uttryckte Kalle att hustruns 

sjukdom har inneburit en omställning i livet men att det ”gått bra ändå”. 

 

Agnes  beskriver händelsen som mer abrupt och stressfylld. På morgonen fann hon honom 

sittande på toalettstolen. Han hade då fått en stroke: Han kunde inte prata ingenting.  

 

Det var ju en chock…och så var det bara att ringa ambulansen och få i väg honom så fort som 

möjligt. Han gav inga tecken, han var helt förlamad i höger sida. Så vi fick en chock där och så 

kom han till sjukhuset och jag följde med. Mm…men sen förlöpte det och han var väl hemma 

efter en vecka. Sen hade jag honom här hemma. Och det gick ju. 

 

Analys 
 

Alla beskriver att livssituationen förändrats i samband med partners insjuknade. Tre av dem 

beskriver händelseförloppet som mer dramatiskt, vilket kan förstås ha ett samband med de olika 

sjukdomsförlopp som här representeras. Gemensamt ur berättelserna framträder upplevelser av 

stress och tre av de intervjuade upplevde att de inledningsvis, befann sig i en krissituation. 

    Jag uppfattar av deras berättelser att de upplevde att allt i inledningen skedde mycket snabbt 

och att det inte fanns mycket tid för reflektion och eftertanke för den anhörige. De anhöriga 

beskriver situationen som fylld av upprörda känslor och stress, vilket inte är svårt att förstå. Ingen 

av informanterna beskriver att de i denna fas fick tillgång till någon att prata med, någon 

möjlighet till egen bearbetning av sin situation och de känslor som de hade att hantera i samband 

med deras partners insjuknade.  

   Heap (1995) menar att människor i liknande situationer som har att hantera ett sorgearbete har 

ett intensivt behov av att tala och berätta om den händelse som förde med sig förlusten. Tankar 

som följer är: Om de hade varit yngre och i en liknande situation; Skulle det då inte anses som 

mer självklart att ge personen stöd i sin situation?  Att starka känslor och upprivande 

känsloyttringar inte förväntas av den äldre människan, kan vara en förklaring till det hela.  

 

 

Sjukhuspersonalen kanske helt enkelt inte såg att den anhörige hade det arbetsamt. Förväntningar 

ger ofta den respons som väntas, vilket kan komma att innebära att den äldre inte visar och 

signalerar sina behov av hjälp (Heap, 1995).  Att de tog emot sin partner i hemmet och att de tog 
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på sig vårdansvaret har de inte alls reflekterat över, utan beskriver det mer som naturligt och som 

en självklarhet. I något fall uppfattar jag en maktlöshetskänsla framträda när den anhörige 

beskriver sin upplevelse av ”att inte veta någonting”, när hon och hennes partner plötsligt 

hamnade i en vårdsituation.     

   Framträdande är att de anhöriga prioriterar sin partners livssituation, vilket kan förklaras och 

förstås ur olika perspektiv; När det uppstår en akut situation så är det i inledningsfasen, förståeligt 

att fokus mest hamnar på den sjuke. De anhöriga i denna studie hade innan den aktuella 

händelsen också själva gått i pension, vilket bör ha höjt deras mottaglighet för att ”ta emot” sina 

partners i hemmet i högre utsträckning än om de fortfarande hade arbetat. Omedvetna 

förväntningar kan också ha påverkat deras medgörlighet (Heap, 1995). Whitaker (2004) menar 

också att det är relativt vanligt, att den anhörige undantrycker sina egna behov och i stället bara 

ser till den sjuke partnerns behov. 

   En annan förklaring ur gerotranscendensteoretisk hänseende är att den äldre människans låga 

profil kan förklaras med att individens ”jag” har förändrats så mycket, att han eller hon inte har så 

stort behov längre av att själv bli sedd, och därför anpassar sig lättare till situationen. De äldre 

värderar också ur teorins synvinkel, nu mer sina nära relationer vilket kan innebära en ökad grad 

av generositet, vilket kan förklara den äldre anhöriges engagemang till sin partners önskningar.  

   Mossberg (1994) menar också att det vilar mer förväntningar på den kvinnliga partnern att ta 

hand om sin respektive, när han blir sjuk. Det anses ofta som mer självklart av kvinnan själv, av 

omgivningen samt också av maken, vilket också kan förklara intervjupersonernas beteende och 

upplevelser här. 

   Under första intervjun noterades att ordet ”vårdare” var ett väldigt laddat ord att använda för att 

beskriva situationen. I inledningen var det för mig naturligt att det här var just fråga om att 

”vårda” sin partner, men vid intervjutillfället uppfattades den benämningen som fel för att 

beskriva situationen som sådan. Här kan man tolka reaktionen på olika sätt: En är att Elsa som 

hustru hela tiden fått ta ett så övergripande ansvar för att allt ska fungera runt hemmet . Att då 

höra ordet ”vårdare” i sammanhanget kan ha upplevts som ett alltför institutionaliserat ord för att 

beskriva situationen. Att ”vårda sin make” kanske inte alls beskrev deras förhållande och  

 

situation tillsammans, vilket kanske upplevdes som alltför uppgiftsorienterat och känslofattigt. 

Ett annat förklaringssätt är att Elsa inte alls ville berätta om just ”vårdsituationen”. Hon ville 

hellre prata om livet i stort och om hur de hade haft det tillsammans. Det kan också vara så att 
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hon helt enkelt inte orkade med att beröra den mer vårdande situationen, eftersom den kan ha 

upplevts som alltför tung och arbetsam att hantera igen. 

En sista förklaring är att Elsa nu helt enkelt har bearbetat denna bit och därför sett 

vårdarsituationen som oväsentlig att prata om. De andra intervjupersonerna upplevde jag ville 

just berätta om hur de hade och har upplevt situationen, av att vårda sin partner. För dessa 

personer var inte vårdsituationen så långt tillbaks i tiden, vilket kan förklara till viss del, deras 

förmåga att fokusera på ämnet (Heap, 1995).   

 

Vardag 
 

Elsa berättar att hennes man till en början varit så sjuk att han inte kunde göra någonting och hon 

berättar här hur hon upplevde det: Jag är ju så hemma i sjukvården så det var inget märkvärdigt. 

Det var bara naturligt tycker jag. Vardagen blev annorlunda visst…men vi var ju pensionerade 

då så då blir ju vardagen i alla fall annorlunda. När det händer…man är ju på väg att åldras 

redan då. Man blir ju äldre och det blev både min make och jag och i och med det så ändras vars 

och ens situation rent personligt.  

   Elsa berättar att hon tycker att det är viktigt att poängtera att hon som äldre fått en förändrad 

syn på livet.  Hon berättar också om sin senaste födelsedag för mig: När jag fyllde år så ville jag 

inte vara hemma och ville inte ha kalas, då sa barna, ”bry dig inte om det där”, och sen kom de 

och fixade. Det kom mycket folk till min stora överraskning. Jag blev så glad…jag blev jätteglad! 

Det kom dom som jag inte haft en aning om…Jag blev så glad så att jag nästa dag, satt jag 

ensam hela dagen i tacksamhet…mm, det gjorde jag hela dagen. 

 

Birgit: Man fick ju ta ansvar för allting. Han satt ju i rullstol med detsamma och det var väldigt 

jobbigt. Han kunde ju flytta sig till sängen och från rullstolen men ibland ramlade han emellan 

sängen. Då skulle jag ta upp honom och det var jättesvårt. Jag fick ringa grannen. Det var en 

heltidssysselsättning, det var det. Hon berättar att hennes man skulle ha sprutor och mediciner 

varje dag, vilket var helt nya områden för Birgit att ta hand om. Sen var det andra dagliga sysslor  

 

som hon nu också fick ta ansvar för: På morgonen klädde jag honom sen var det frukost. Sen 

måste han ha mat var fjärde timma, eftersom han hade diabetes. Sen var det ofta sjukhusbesök 

och besök hos ögonläkaren. Han fick problem med så mycket. Vi åkte i väg ofta.  
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 Birgit tyckte också att det var svårt att lämna hemmet: Man blir ju isolerad, det går inte att 

komma ifrån.  

   Hennes man tyckte att hon behövde ut och roa sig och träffa sina väninnor. Vid ett  

par tillfällen gjorde också Birgit det men hon kände sig alltid orolig och kunde aldrig riktigt 

koppla av. Det hände också att hennes man låg på golvet när hon kom hem. Birgit försökte hela 

tiden som hon uttryckte det, ”tänka på att ge sin man lite livskvalité”. De försökte behålla 

vardagen som den var innan i så stor utsträckning som möjligt och gjorde saker gemensamt som 

de gjort tidigare som till exempel att gå och handla. De hände också ibland att de reste i väg och 

åkte då och då på någon kryssning.  

 

Kalle har under stor del av fruns sjukdomsförlopp haft någon form av stöd, som till exempel 

avlastning eller dagvård till sin fru, men han har till största del själv skött ruljansen där hemma. 

Han berättar om sin oro då frun bodde hemma över att hon skulle försvinna, vilket också har hänt 

ett antal gånger och då polis har fått tillkallats. En natt försvann hon men blev funnen vid vägen. 

En annan gång försvann hon när de var uppe vid deras stuga. Hennes benägenhet att försvinna 

innebar att Kalle så småningom bestämde sig för att låsa alla dörrar.  

   Vissa praktiska saker har varit mer besvärliga för Kalle. Han berättar till exempel att han haft 

svårt att hjälpa sin hustru med att duscha och till slut blev det omöjligt då hon den sista tiden i 

hemmet,  inte alls ville ha med vatten att göra. Försöken beskriver Kalle som att ”det var rena 

slagsmålet”. Promenader brukade de ta tillsammans men som Kalle uttryckte det:  Men hon 

uppför sig inte så…det är svårt…  Kalle upplever att vännerna, de som de förr umgicks med, nu 

har försvunnit och han tycker att det är jobbigt att hela tiden känna sig så ensam och isolerad. 

  

Agnes man satt i rullstol när han kom hem och kunde inte använda sin högra hand längre. Agnes 

blev förvånad över vad mycket som han ändå kunde göra med sin vänstra hand. Han åt till 

exempel själv. Agnes fick hjälpa sin man med påklädning och att tvätta av honom. Toalettbestyr 

ordnade han själv till att börja med. Han åkte med rullstolen till toalettdörren och då frågade jag 

om han ville gå på toaletten och då nickade han. Sen följde jag med in och drog ner byxorna och 

gjorde honom klar. Sen gick jag in efter en stund och frågade om han var klar och då sa han jaa. 

Då klädde jag på honom och så satt han i rullstolen och så satt vi som regel här och tittade på  

trafiken, pratade lite och… 

   Agnes berättar vidare att hennes man inte kunde prata mer än att i stort sett säga ja och nej men 

han förstår för det mesta och det var och är Agnes själv som därför får hålla kommunikationen 
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igång. När hennes man kom hem från sjukhusvistelsen så var han ofta ganska nedstämd och 

började gråta väldigt lätt. Nedstämdheten tog inte Agnes så hårt utan hon försökte trösta honom 

så gott det gick. Nu är det mycket bättre. Agnes tycker att hon är en ganska tålig person. Hon 

berättar att hon har varit med om en hel del, vilket har gjort henne ”garvad”, som hon uttrycker 

det.    

   Vardagen beskriver hon som mestadels i positiva ordalag och hon beskriver också sig själv och 

sin man som mycket lättsamma personer. Hon berättade att det inte var något problem att lämna 

hemmet eftersom hennes man på dagen tog sig en sovstund och då passade hon på att uträtta sina 

ärenden. Hon kände sig aldrig orolig då eftersom hon visste att han sov så gott. Vardagens bestyr 

blev till sist ändå övermäktiga och Birgit berättar: Det var hela dagarna att hålla på med honom 

sen fick jag hjälp med dagvård…sen började de med blöjor och det vart ju jobbigare. Då fick jag 

hålla på med blöjor…och det var det som gjorde att jag inte orkade. Jag menar det var ju 

avföring och allting. Så fick han komma in och det var skönt.  

   Agnes berättar att det hänt att hon någon gång tänkt på hur allt blev och varför: Varför skulle 

det här hända nu när vi skulle börja resa och roa oss på ålderns höst…men sen tänker jag sen, 

det är ju inget att göra något åt helt enkelt. Sen har det bara rullat på. Jag är ganska lättsam och 

lägger inte på mig för mycket. 

 

 

Analys 

 

Vardagen beskrivs av samtliga som förändrad. Upplevelser av att vardagen blivit mer begränsad 

var framträdande i berättelserna även om de inte sades ”rakt ut”.  Begränsningen upplevdes 

främst på grund av att de praktiska göromålen tog så stor del av dagen och någon upplevde sig 

också begränsad på grund av känslor av oro. En anhörig antydde upplevd begränsning på grund 

av att partnern inte längre var ”den samma”, vilket gjorde att de tidigare vännerna, nu hade dragit 

sig undan allt mer. Begränsningarna innebar känslor av isolering och ensamhet. Två av 

informanterna uppgav inga problem med att lämna hemmet och verkade i högre grad ha anpassat  

 

sig till situationen. Det kan också vara så att vardagens liv upplevs olika på grund av att 

situationen är mer nära,  några av informanterna rent tidsmässigt, och att det mer upplevda 

”jobbiga”,  kring situationen, i olika omfattning har blivit bearbetat hos den enskilde. En anhörig 

beskriver vardagen mestadels i positiva ordalag och hon beskriver också sig själv och hennes 
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partner som ”lättsamma” personer, vilka inte haft några större problem att anpassa sig till den 

uppkomna  situationen. Jag uppfattar henne som om hon, i högre grad än de andra anhöriga varit 

medveten om ”vad hon själv orkar med”.  

Hon berättar också, utan att uttrycka större svårigheter om situationen, då hon bestämde sig för 

att vardagssituationen helt enkelt blev ohållbar och då hon aktivt sökte en plats på närbeläget 

vårdhem för sin man.  

   Tidigare studier bekräftar resultaten om upplevelser av en begränsad vardag, då den ofta 

upplevs som väldigt kravfylld (Jeppsson Grassman, 2003; Sjöberg, 2001). Här tas det också upp 

att vardagen upplevs som mer positiv om den anhörige försöker att bevara vardagen och också 

behåller sina kontakter utåt, med  vänner och bekanta.  

   Informanterna i denna studie har alla försökt att anpassa sig till situationen och vardagen som 

den var tidigare men har lyckats i olika hög grad. Anpassningsförmågan verkar vara avgörande 

men att bevara sin egna identitet och ”se till sina egna behov”, verkar vara minst lika viktigt. Att 

behålla sina intressen och vänner är av vikt, vilket tidigare studier bekräftar (Andershed, 1999; 

Lundh Nolan, 2001).  

   Här förstår jag att personerna som jag har intervjuat haft olika möjlighet till det. Några har 

behållit kontakten med vännerna trots att möjligheterna att träffas, upplevts som begränsad. 

Någon har aldrig känt sig ensam medan en av informanterna upplevt sig ofta, som väldigt ensam. 

Här kan det här bero på att partnerns sjukdom innebar en mental försämring, som i sin tur 

resulterade i att vännerna blev färre, då de kanske känner att de inte vet hur de ska hantera den 

uppkomna situationen. Kommunikationen mellan Kalle och hans hustru har också successivt 

försämrats, vilket kan upplevas som ensamt i ett förhållande.  

   Sammantaget är intrycket att de alla upplevt viss begränsning i vardagen, som de anhöriga har 

varit tvungna att anpassa sig efter. Upplevelser av isolering eller ensamhet ser ut att vara relaterat 

till graden av acceptans kring situationen hos den anhörige men upplevelsen kan också relateras 

till om de valt att vara ensamma eller ej, vilket är ofrånkomligt att ta hänsyn till när det gäller 

upplevelser av det här slaget. 

   Att vardagen blev förändrad beskrevs av en informant som mer naturligt och upplevdes vara 

relaterad till ålderdom snarare än på grund av att partnerns insjuknande. 

 

 

Tornstam (1998) menar att människan har en genetisk drift att dra sig tillbaks från samhället och 

att åldrande medför att individen genomgår en förändring, ett disengagemang. Processen sker  
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successivt och de personliga och sociala relationerna tenderas att värderas annorlunda. Individen 

får ett ökat behov av ensamhet. Här kan de anhörigas upplevelser kring vardagen förstås, utifrån 

Tornstams teori, som att personerna har utvecklats olika långt i denna process. Elsa, som 

beskriver sin situation som naturlig, har då nått en högre gerotranscendensnivå än de andra i 

studien, och visar också på hög tillfredställelse med livet och vardagen, vilket hon också berättar 

att hon inte upplevde i samma utsträckning tidigare. Med tanke på att hon är äldst av 

intervjupersonerna så är det också ett rimligt antagande. De andra informanterna har ett annat 

fokus på situationen som vårdare och partner. Om fokus i de andra intervjuerna också som i Elsas 

fall, hade hamnat mer på livet och upplevelser av att åldras tillsammans, så hade resultatet 

troligtvis sett annorlunda ut. 

    Elsa förmedlar åldrandet som något positivt, som har gett henne en djupare självkännedom och 

vidgat hennes syn på livet. Hon upplever ett ökat behov av stillhet och berättar om stunder av 

stillhet som ”upplevd kvalitetstid”, vilket också kan förknippas med gerotranscendensteorin 

(a.a.). Ett exempel ur hennes berättelse som jag upplevde som mycket starkt, och förknippade 

med teorin är när Elsa berättar om dagen efter hennes kalas. Här beskriver hon verklig lycka! 

   Förlust är ett begrepp som ständigt är närvarande eller kommer inom en snar framtid att bli 

aktuellt i den äldre individens liv (Heap, 1995). De anhörigas upplevelser av sin vardag ska också 

förstås, genom att belysa de förändringar de har gått igenom den senaste tiden. De har alla gått i 

pension och deras partner har blivit sjuk, vilket har förändrat deras vardag samt kanske också har 

förändrat deras syn på framtiden och deras drömmar. Upplevelser kring dessa förändringar och 

accepterande av situationen, så som den är, kräver en ansträngning, som alla har olika resurser att 

hantera.  

    Att ha vänner nära och någon som lyssnar och förstår är positivt för vardagen (Andershed, 

1999). Här förstår jag att informanterna i min studie hade väldigt olika utgångspunkter inför att 

klara omställningen i vardagen som situationen innebar. De har också i olika omfattning och grad 

bearbetat den sorg som partners insjuknande förde med sig (Heap, 1995). Att vardagen 

förändrades kan ha krossat deras tidigare drömmar om hur livet tillsammans  

 

”på äldre dar” skulle bli, vilket här kan ses som en förlust i deras liv och därför också relateras till 

hur de upplever vardagen (a.a.). 
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Stöd 
 

Elsa har bara positiva erfarenheter att berätta om. Hon uttrycker att hon under hela tiden haft 

tillgång till ett omfattande stöd. Både av grannar, vänner och genom kommunens resurser.  

   Eftersom Elsas syn är starkt nedsatt och även hörseln, har hon haft hjälp med hemmet under en 

längre tid. Under hennes yrkesarbetande år har hon använt sig av privat städhjälp och under 

senare år har hon haft hjälp från kommunal hemtjänst. När hennes make bodde hemma så hade 

hon också, under de senare åren, kommunal hemtjänst. Elsa tycker stödet har varit underbart och 

hon beskriver hjälpen som ”en väldigt fin hjälp”. Hon berättar att hon har många syskon och 

vänner som hon också alltid haft god kontakt med.  

 

Birgit tycker att det är bra att det finns möjlighet att få hjälp. Hon och hennes man hade i början 

hjälp genom hemtjänsten, ett par gånger om dagen, men hon tycker att det var en stor omställning 

att ha andra personer i det egna hemmet. Hon berättar att hennes man älskade att se på tv och att 

hemtjänstpersonalen ofta kom mitt i nyheterna. En kväll när det ringde på dörren sa hennes make 

att: Nu vill jag faktiskt se på nyheterna i lugn och ro. Birgit tyckte då att det kändes bäst att ”säga 

upp det”  och så blev det. Birgit berättade att: Det var lugnare för honom och det blev lugnare för 

mig med. Någon gång hade de diskuterat att använda sig av avlösning:  Jag frågade honom någon 

gång om han, om vi skulle göra det men nej…jag vet inte, det blev inte så. De försökte klara sig 

själva så länge det gick: Han sa själv att när du inte orkar längre så måste vi göra det. 

   Birgits mans bortgång skedde väldigt plötsligt. Varken Birgit eller hennes man var beredda och 

Birgit känner sig nu ledsen över att de inte hann ta avsked av varandra: Vi var helt oförberedda. 

Det var jobbigt. Men sen tycker jag att jag haft stöd. De ordnade ju de här anhörigträffarna. De 

har varit väldigt bra för då har jag inte känt mig så ensam med problemen. Alla känner likadant. 

Det var ett par timmar mitt på dagen, vi drack kaffe och berättade lite grann. Man kom ut lite och 

fick prata. Det var väldigt bra.  

   Birgit berättar vidare att hon tycker att det var arbetsamt att vårda sin partner och säger: Jag 

tror inte någon utomstående förstår det heller, hur det är, inte ens de egna barnen kan förstå… 

 

 

 

Kalle berättar att de hade tillgång till kommunal hemtjänst när hans fru bodde hemma. De kom 

för att till exempel hjälpa hans fru med att duscha. De praktiska sysslorna i hemmet har Kalle  
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hela tiden skött själv. Kalle har också haft avlastning, för att få komma ifrån ibland. När det blev 

svårare att ta hand om frun så fick hon en dagvårdsplacering men det varade inte så länge. Kalle 

upplevde situationen då som lite hattigt och ”hit och dit”. Till slut blev situationen ohållbar där 

hemma och då fick hans fru komma till ett mer permanent boende, vilket hon är på nu.  

   Kalle är nöjd med stödet för egen del men känner att det var besvärligare för fruns del, när hon 

bodde hemma. Han såg att det var jobbigt för henne när det kom så många olika människor hela 

tiden: Det var krångligt med Maja…hon kunde inte få så stort förtroende när det kommer en 

flicka med hål på byxbenen och så…det var en förfärlig lista på flickor som skulle komma hit men 

de gör väl så gott de kan.. men det fattas ju resurser. Kalle berättar vidare att han haft stor hjälp 

av kommunens anhöriggrupp och tycker att det är skönt att få prata av sig där: De andra 

anhöriga har ju samma problem.  

   Kalle tycker det är jobbigt med alla känslor som bubblar upp och känner sig ofta lite nedstämd. 

Man måste försöka komma över att man har dåligt samvete ibland för att man inte går så ofta 

och hälsar på henne. Men det ska man jobba med säger dom. Ja, jag börjar bli lite mer 

känslomässig… 

   Han berättar vidare om anhöriggruppen, att det är fler som känner så: Det går över till viss del. 

En del har svårt men de flesta vill prata lite och det får vi göra. De som vill får gråta ut, det får vi 

göra. Kalle berättar också att de fått tillgång till att träffa och prata med en psykolog på 

anhörigträffarna, vilket han uppskattar mycket. 

 

När Agnes man behövde blöjor även i hemmet så fick Agnes hjälp morgon och kväll, av 

hemtjänsten. Hon berättar att hon till slut blev så trött på det: Upp på morgonen och…genom att 

jag ville ha honom klar och färdigtvättad och bytt blöja på honom efter natten där så att de inte 

skulle behöva hålla på med det…så gjorde jag det. Då gick jag upp lite tidigare. Jag ville ha upp 

honom på morgonen och då måste jag ju upp först då…sen var det där passandet med att det 

skulle komma folk och så…det vart jag så trött på. Sen var det någon som sa men varför inte 

försöka få honom in på ett hem så du får koppla av själv. Då började jag och fundera…så då  

 

 

gjorde vi det och det fungerar bra nu, det är fint och nära. Sen är han där nu. I början var det lite 

gnissligt, han ville inte men jag sa att jag orkar inte, sa jag. Så det har gått bra, det tycker jag.  

Agnes är också med i en anhöriggrupp och hon berättar att hon också fick med en väninna dit. 

Hon berättar att gruppen är väldigt betydelsefull för henne och att väninnan och hon nu bor 
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grannar och att de är till stort stöd för varandra. De gör saker ihop: Vi åker i väg och…hon har 

bilen kvar fortfarande. Så jag får nog säga att det har gått bra. Trots allt. 

 

 

Analys 

 

Stöd upplevs både positivt och negativt. Stöd i form av vänner och barn, när det finns att tillgå, 

beskrivs bara i positiva ordalag. De berättar också samfällt att de tycker att anhörigträffarna har 

varit väldigt betydelsefulla för dem. 

   Att ventilera bekymmer och glädjeämnen, att dela situationen med någon som förstår, upplever 

de som mycket positivt vilket innebär ett stöd som de tycker att de har behov av för att hantera 

situationen. Den psykiska pressen upplevs som arbetsam. Thor (1986) tar också upp att det är de 

psykiska påfrestningarna som upplevs som mest arbetsamma.  

   Den mentala, som fortfarande var intakt var mycket uppskattad överlag. Den respons som det 

innebar, uppfattade jag, gjorde att de fick stöd i sin situation, att orka med och medverkade till 

upplevelsen av att känna sig betydelsefull.  

   En anhörig upplevde sin situation som”lugnare” och verkade mer tillfreds med situationen, när 

de till slut bestämde sig för att sluta ta emot stöd från hemtjänsten. De upplevde sig styrda av 

hemtjänstens tider, vilka ofta krockade med deras rutiner och önskningar. Önskningen om att 

slippa insatserna initierades av partnern men genom att han blev mer tillfreds så uppfattade jag att 

det också påverkade deras helhetssituation och hur de upplevde den som mer positiv. Whitaker 

menar att anhöriga ofta underkastar sig den sjuke partners önskemål (2004). Här förstod jag att 

det i Birgits fall inte enbart var negativt för henne utan beslutet innebar en positiv inverkan på 

situationen i stort.  

   Att stödet inte alltid var avpassat för att passa parens gemensamma helhetssituation fick jag 

som helhetsintryck av mina intervjuer. Ett annat exempel är när jag lyssnade på Agnes berättelse. 

Hon berättade att omsorgspersonalen hade börjat använda blöjor på partnern rutinmässigt, när  

 

 

 

han kom på avlastning, vilket hade inneburit att situationen där hemma hade urartat. Rutinen 

hade resulterat i att hon nu också fick lov att ta sig an den uppgiften, när han var hemma, 

eftersom han inte kunde ”ställa om sig” kring situationen när han kom hem.  
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Att toalettrutinerna där hemma nu inte fungerade längre innebar att det till slut blev ohållbart för 

Agnes att vårda sin man i hemmet längre. Jag upplever att hon inte tyckte att blöjinförandet var 

något positivt men att hon ändå accepterat situationen och personalens rutinmässiga hantering 

med att ”det är väl så, de har ju inga resurser”. 

   Hennes acceptans kan förklaras med att hon och hennes man, som äldre accepterade att bli 

behandlade på det här sättet och att de därför inte ville ställa till med några problem. Som äldre i 

dagens samhälle, så uppfattar de kanske, att de inte kan komma med större förväntningar än så, 

kring sin vårdsituation (Heap, 1995).  

   Samma intryck fick jag av Kalle: Han kände sig inte riktigt nöjd med insatserna från 

hemtjänsten på grund av att han upplevde att frun inte var riktigt nöjd och det innebar att inte 

heller Kalle kunde känna tillfredställelse med stödet. Missnöjet kan också förklaras med att Kalle 

känner skuld själv, över att inte längre själv klara av situationen och i stället nu riktar sitt 

missnöje mot vårdpersonalen (Heap, 1995). Här ser jag också att Kalle i stor omfattning anpassar 

sig till de resurser som fanns och förklarar det med att ”de gör ju så gott de kan” och att ”det 

fattas resurser” vilket kan tolkas som att han här har inrättar sig efter de tillgångar som äldre har 

att förvänta sig.  

   Birgit och Agnes väljer att i stället inte ta emot någon hjälp alls under en tid. De upplever det 

också som arbetsamt att ha folk i hemmet och att de inte går att få en så bra anpassning av tiden 

så att det fungerar för dem. Att det kan upplevas som ett intrång och att det inte är helt lätt att ha 

främmande människor i hemmet finns också upptaget i tidigare studier (Mossberg, 1994). Att inte 

få bestämma över sig själv när man ska gå och lägga sig, eller byta blöjor i sitt egna hem bör 

inkräkta på individens behov av integritet. Genom att säga nej så bevarar de därför sin integritet i 

möjligaste mån. Här kan man också förstå deras avvisande av stöd på grund av att de inte trodde 

att det var möjligt att få en bättre avpassning, med tanke på de resurser som finns att tillgå som 

äldre, och att de därför valde att hellre avstå stödet än att få tillgång till ett stöd som inte passade 

dem (Heap, 1995). 

   Att ta emot stöd upplevs inte som helt lätt. Elsa är dock bara positiv till det stöd som hon och 

hennes man har blivit erbjudna. Här kan det förstås av att hon under större delen av sitt aktiva del  

 

 

av livet, då hon  arbetade, alltid haft hjälp i hemmet med städ och andra servicetjänster. Hon har 

därför haft många år på sig för att anpassa sig och vänja sig vid att ta emot hjälp. En annan 

förklaring kan vara att hon helt enkelt är mer nöjd för att hon i högre omfattning än de andra, har 
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accepterat situationen och valt att anpassa sig till de förväntningar som existerar och till de 

resurser som finns att tillgå.  

 

Relation  
 

Elsa berättar att hon var hemmafru en lång period, när barnen var små och att hennes man då var 

yrkesarbetande och borta på dagarna: Vi hade det bra. Vi trivdes och hade ett gott förhållande. 

Gunnar är en fin man mm…  

   När hennes man blev sjuk så berättar Elsa att det naturligtvis blev annorlunda men säger ofta att 

det var en naturlig omställning för henne. Hon menar att förändringen till största delen handlar 

om att bli äldre och anpassa sig till det. Elsa sitter mycket för sig själv och funderar, vilket hon 

känner ett stort behov av. Hon tänker mycket på hur hon var förr. Hon berättar att hon alltid varit 

en envis person och att hon tidigare tyckt, och också nu tycker, att det är viktigt att prata med 

varandra om livet, relationer och döden. Däremot så har och är inte hennes man, så intresserad av 

att diskutera dessa områden: Det där funderar jag väldigt mycket över…jag har nog varit väldigt 

framfusig för jag har trott att jag skulle hjälpa om du förstår…Det har han inte velat och det 

tänker jag nu att jag har varit för…eftersom jag har trott och fortfarande tror. Omtanken går för 

långt ibland. Jag menar, man har olika uppfattningar om livet och döden…och man kanske inte 

har rätt att pådyvla andra sina uppfattningar även om man är gifta. Jag vill poängtera att livet, 

att man förändrar sin syn...jag har förändrat min syn totalt på det som var negativt förut till 

exempel det i vårt förhållande som inte var ibland…jag tyckte att jag hade rätt då och skulle 

hjälpa honom.. Men nu ser jag allt annorlunda…jag uppskattar även det som är olika nu och ser 

med mycket mer tacksamhet på livet,  jag ser allt nu efter 90 år annorlunda. Jag vill nu bara vara 

till hands. Det är ju inte mycket tid kvar men det tycker jag bara är naturligt. 

 

Relationen mellan Birgit och hennes man har inte förändrats så mycket genom åren, berättar hon. 

Hon säger att det skedde en liten personförändring av hennes man när han blev sjuk men att han  

 

 

”behöll sitt fina sätt, det fanns alltid kvar.” Birgit tror att relationen kunde bevaras så bra, mycket 

tack vare, att hennes man accepterade situationen som den var: Han accepterade och jag tänkte  
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att hur kan han acceptera så, det gjorde han verkligen. Han gnällde aldrig, aldrig en dag över att 

det blev så här. Han tyckte inte synd om sig själv. Nej. Vi hade en bra relation. Vi försökte och 

göra som vi gjorde innan, det gjorde vi. Vi hade inga problem med relationen.  

   Hon berättar att hon själv funderar ibland, situationen har gjort, att hon ibland funderar över om 

de tidigare, innan ”skulle ha tagit tillvara på ett helt annat sätt”, som hon uttryckte det. När jag 

ställde följdfrågan: Hur menar du då så sa Birgit; Ja…innan då…jag vet inte. Vi hade det ju bra 

men vi kanske kunnat göra det ännu bättre…vi hade det ju bra… 

 

Kalle har inte längre samma möjlighet att kommunicera med sin fru, vilket har förändrat 

relationen. Han uttrycker ändå att de har en bra relation och berättar om små ögonblick av lycka, 

när som han säger ”det glimmar till”: Hon kände faktiskt igen mig i tre minuter i förra veckan. Då 

glimma det till i skallen. Han tycker nu att det är jobbigt att leva ensam: Ja…det är lite tomt i 

sovrummet ibland. Jag vaknar…jag har inte vant mig riktigt…Han berättar att det är jobbigt att 

mista närheten till sin fru och som han säger: Man blir ju änkeman två gånger så att säga…man 

blir ju ensam. Kalle berättar om en annan bekants son som haft det svårt med den ”sexuella 

biten” och därför skaffat sig en älskarinna: En av hans döttrar tyckte att han var patetisk och att 

han var en jävla idiot…Ja men då är det ju besvärligt…det kan man ju förstå…man blir ju 

ensam…man blir ju ensam… 

   Att vara ensam återkommer Kalle till hela tiden under sin berättelse. Ja…det här är väl något 

som kan drabba oss alla men den här isoleringen som man kan kalla det…de försvinner… Ja, det 

är inte så roligt…det ser man på pojkarna också, de låtsas inte om det… 

 

Agnes är förvånad att hennes man anpassade sig så bra till situationen: Ja. Jag var lite rädd i 

början och tänkte hur ska det gå. Men han visade inga tecken, inte irriterad, inte arg, ingenting, 

och ändå hade han ett förskräckligt humör förut , när han blev arg.  Ja… han har funnit sig i det 

helt enkelt. Han visste att det finns inget att göra och då är det så…Vi har en bra relation Han 

sitter och väntar på morgonen i fönstret när jag kommer. Då smyger jag mig på honom och han 

blir så glad. Därför går jag varje dag…det behövs för honom och för mig. 
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Analys 

 

Alla uttrycker stor värme, när de pratar om sina respektive, vilket ger mig intryck av att alla paren 

kan beskrivas ha haft ett ”gott förhållande”, också innan sjukdomen, vilket de efter sjukdomen 

också menade att de bibehöll. De anhöriga beskriver ingen större förändring av relationen men 

utifrån deras berättelser förstår jag ändå att relationerna i viss mån har förändrats, även om de 

fortfarande kan beskrivas som ”bra”. Både av Agnes och Birgits berättelser så förstår jag dock att 

deras män har genomgått en mindre personförändring i samband med sjukdomen, vilket kan ha 

påverkat deras förhållande.  Agnes man beskrivs som ha ”blivit mer lugn” och accepterande, än 

han var innan och Birgit antyder själv att det skett en mindre förändring.  

   För Kalle och hans fru har den sexuella relationen ebbat ut och jag får intryck av att han 

upplever det som en stor sorg. Kalle saknar den fysiska närheten till sin fru och upplever det 

smärtsamt att frun har blivit förändrad mentalt, vilket gör honom ”ensam i förhållandet”, fast de 

är två. Att mentala förändringar hos partnern upplevs som svåra att hantera i relationen finns 

medtaget i tidigare studier (Svensson, 1991; Andershed, 1999; Whitaker, 2004).  

Att den sexuella relationen tar slut och hur det upplevs finns också medtaget i tidigare studier 

(Larsson, 1999)  

   Att känna respons från partnern och att kunna kommunicera med varandra är också 

betydelsefullt för relationens bevarande (Svensson, 1991; Andershed, 1999; Whitaker, 2004).  

Förhållandet hos äldre ser också ut att stärkas av att de har sina minnen, vilka möjliggör ett 

bevarande av relationen (Jeppsson Grassman, 2003). Kalle har därför en svårare situation, än de 

andra, sett ur den synvinkeln, eftersom hans fru inte har så stor förmåga att ge Kalle respons och 

att det därför är svårt att dela minnena med henne. Ögonblicken då hon känner igen Kalle blir allt 

färre men stunderna är väldigt betydelsefulla för Kalle, det märks. Han har små möjligheter att 

över huvud taget kommunicera med henne, då hon nu mest som han säger ”pratar en massa 

gallimatias”. Agnes man har också tappat den verbala kommunikationsförmågan men Agnes får 

ändå respons från sin man då han förstår vad hon pratar om och visar stor glädje när hon är i hans 

närhet.  

   Det kan vara svårt att prata relation och tala om förändring av den, till en främmande människa. 

Däremot är det enklare att tala om ”någon annan” som har svårigheter med sin relation. Tre av 

informanterna berättade om andra anhöriga som hade fått problem med sina relationer, andra som  

 37



 

 

”inte orkade med”. Två berättade om anhöriga där det hade uppkommit bekymmer då den sjuke 

partnerns mentala nivå hade förändrats, en berättade om att det hade blivit besvärligt för en vän 

som inte längre hade ”den sexuella relationen” kvar med sin partner.  

   Här kan deras berättelser om deras bekantas problematik förklaras med att de ändå känner att 

de har det jobbigt med relationen men att det upplevs som för arbetsamt att ta upp så känsliga 

områden. Det kan också vara så att de känner att de inte mår bra av att berätta om deras 

respektive eventuella begränsningar eller andra jobbiga situationer, deras innersta funderingar. 

Beskrivningar av det här slag kan framkalla känslor av skuld (Heap, 1995) I stället kanske de 

upplever att de bör visa tacksamhet inför livet tillsammans med den de fortfarande älskar. De ger 

mig alla intrycket av att de har eller har haft en god relation till sina partners då de alla berättar 

om hur de har haft det tidigare, hur många barn de har och var de har bott o.s.v.  

   Här förstår jag att de också hämtar styrka och kraft till relationen. Genom minnena håller de 

kvar en bild av dem, som ett par tillsammans, vilket ser ut att förstärka känslan av ömhet till 

partnern, då de alla liksom ”skiner upp”, när de berättar om hur deras liv tillsammans har sett ut.  

Det som genomsyrar deras berättelser är deras ömhet till sina makar och att de har känt eller 

känner sig betydelsefulla för sina respektive, när de tagit hand om dem. De uttrycker en 

tillfredställelse med att vara till hands och att stödja den de älskar, vilka de har delat livet med. 

   Att deras makar har accepterat situationen verkar vara betydelsefullt för relationens bevarande. 

Lika viktigt bör då den anhöriges acceptans kring situationen vara. Alla intervjuade här verkar i 

hög omfattning ha accepterat situationen så som den är. Tidigare studier har visat att äldre par i 

högre grad än yngre orkar med en sådan omställning som det innebär att vårda sin partner 

(Mossberg, 1994).  

   Här kan de äldres acceptans till situationen ses ur åldrandets perspektiv: Att få sämre hälsa kan 

antas ingå i att bli äldre samt att det som väntar framöver inte kanske kan antas vara nya saker 

utan snarare i högre omfattning består av förluster av det man har (Heap, 1995). Situationen som 

de hamnat i förklarar de med att de blivit äldre, de uttrycker att de blev överrumplade, över att de 

hamnade där så abrupt men snart tycks de ändå finna ro i situationen.         

 Ur gerotranscendenssynvinkel så har processen accelererat när de i inledningsfasen befann sig i 

tillstånd av sorg och chock. Att skeendet och relationen uppfattas fortgå och bestå så harmoniskt 

kan förklaras med att individerna i det här samanhanget, och andra äldre redan kommit långt i  
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gerotranscendensprocessen och att de därför redan börjat att ”skära av” banden till samhället, till 

exempel då de slutade att arbeta (Tornstam, 1998).  

Processen innebär att den äldre omvärderar sitt liv och sina relationer, och de mest nära 

relationerna blir mest betydelsefulla, vilket då kan förklara deras anpassning och acceptans till sin 

situation. 

   Elsas berättelse om hur hon ser på sin och hennes makes relation, samt livet i stort ligger också 

helt i linje med gerotranscendensteorin. Birgits och Elsas berättelse uttrycker också viss grad av 

självanklagelser när de berör den tidigare relationen, vilket kan förstås då de anhöriga också 

präglas av tankar om det ”fullkomliga förhållandet” , vilket gör att deras krav är orimligt höga 

(Heap, 1995).  

   De anhörigas situation kan också förstås då de som äldre kan känna att åldrandet innebär att 

möjligheterna för att uttrycka sina innersta önskningar och behov, kan upplevas som begränsade. 

Samhällets värderingar kan påverka individens möjlighet till att ge uttryck för sina värderingar 

om det egna behovet av upplevelser (a.a.).  

 

 

Egna hälsan 
 

När Elsas man insjuknade så började Elsa också få känningar av att hennes egna hälsa började 

svikta: Jag fick kärlkramp och hjärtbesvär och allt. Jag har en lång lista,  och det började 

naturligtvis då.  

 

Birgit tycker inte hennes egen hälsa har påverkats av mannens sjukdom men berättar också att 

hon känt sig orolig många gånger, främst har hon varit orolig för sin makes skull, när hon varit 

ute och träffat sina väninnor. Hon har då alltid ringt hem till honom flera gånger under kvällen 

för att höra att allt är bra med honom.  

 

Den psykiska pressen har varit mest arbetsam för Kalle. Han har i perioder inte alls mått bra. 

Därför tycker han det är värdefullt att det ordnas träffar för anhöriga. Han har inte så stort  
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kontaktnät runt sig: Jag har inte så många kompisar. Jag ska försöka att komma ut lite 

mer…Anhörigsamordnare försöker pusha på, hon månar om mig.  

   Kalle är inflyttad i kommunen och kallar sig för ”invandrare” i kommunen och det är bland 

annat därför som han är så ensam säger han. Han tycker också det är svårt att finna nya vänner 

och att det är jobbigt att folk drar sig undan. Vännerna som de förut hade, upplever Kalle 

successivt blivit allt färre. Han uttrycker att det är slitsamt och jobbigt med alla känslor: Men det 

ska man jobba med säger dom…men jag börjar bli lite mer känslomässigt… sen undviker jag 

brännvinet också. Man tar sig en liten ibland fast det kan ligga nära till hands, när man är 

ensam…man sitter och tittar på tv. Man får passa sig för  att ta lite för mycket,  då blir det 

besvärligt. Man får passa sig… Jag vill inte gå över gränserna. 

   Här frågar jag honom om det inte finns någon som han kan umgås med? Kanske någon i 

anhöriggruppen? Nej…det har jag inte och det är ju bara kvinnor. Man måste vara försiktig och 

så är det ju så med damerna…de måste ju tänka på sitt rykte. 

 

Agnes upplever inga problem med sin hälsa: Jag har inga krämpor annat än diskbrock men det 

är sånt som kommer och går och det får jag leva med. Det är ett släktdrag. Att Agnes haft en 

arbetsam situation att hantera då hennes man till en början var mycket nedstämd var inte heller 

något som hon tycker har påverkat henne nämnvärt: Nej. Jag är nog ganska garvad. Sen är jag 

ganska lättsam, jag är ganska glad av mig och lägger inte på mig så mycket…jag har faktiskt 

mist en make förut…så jag har varit med om en hel del. 

 

 

Analys 

 

Äldre anhöriga löper enligt tidigare studier en större risk än yngre, för att drabbas av ohälsa 

(Hodgson, Higginson, McDonnel, Butters, 1997; Kurtz, Given, 1995).  

   Endast en person som jag intervjuade uttryckte att det hade skett en markant försämring av 

hennes hälsotillstånd när hennes make insjuknade. Två av de anhöriga har upplevelser av stress 

och oro men relaterade inte dessa till sitt hälsotillstånd. Kalle upplever att han ofta är nedstämd 

och har så varit i perioder då och då. Birgit upplevde också mycket oro i sin situation. Endast  
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Agnes tyckte sig vara helt opåverkad i sitt hälsotillstånd i förhållande till sin situation. Hennes 

värk förklarades vara mer genetisk betingat.  

   Skillnaden hur de upplever sin hälsa måste förstås ur flera aspekter. De är i olika åldrar, de har 

haft olika yrken och har olika erfarenheter samt det har också som Agnes pekar på, betydelse 

vilka sjukdomar som ”ligger i släkten”.  

   Om man tittar på annat som kan påverka hur anhöriga upplever sin hälsa så finns det också 

andra aspekter att väga in: Om den anhörige känner att han eller hon har kontroll över situationen 

och känner att omsorgsbördan är hanterbar så minimeras risken för att den anhörige upplever 

stress (Lundh, Nolan, 2002). Här kan jag se att det skiljer sig, vad gäller informanternas situation 

i min studie. 

   Agnes uppfattar jag i högre grad än de andra som medveten om sina egna resurser och 

möjlighet att hjälpa sin man. Hon vet ”var gränsen går”, för vad hon orkar med. Det hjälper 

henne troligtvis att hantera vardagens situation på ett för henne tillfredsställande sätt. Hon sökte 

aktivt hjälp när hon kände att ”nu går det inte längre”. Hon berättar också att hon inte är en 

person som ”inte lägger på sig allt för mycket”, vilket ger mig förklaring på hur hon hanterar 

situationen, vilket ser ut att vara en lyckat tillvägagångssätt med tanke på hennes egna hälsa.  

 Birgit har kanske haft det jobbigare med att sätta gränser för vad hon orkar med, vilket kan 

förklara hennes upplevelser av oro i vardagen. Samtidigt måste hennes situation förstås mer 

relaterad till hennes make, och hans hälsotillstånd (Hodgson, Higginson, McDonnel, Butters, 

1997; Kurtz, Kurtz, Given,Given, 1995).  

   Utan att veta mer om Birgits och hennes make relation skulle ett antagande först vara att hon 

haft ett behov av att få avlösning periodvis, när hon ville träffa sina vänner, så att hon kunnat 

koppla av i större omfattning. När informationen sen ökar kring hennes och hennes mans 

helhetssituation, så är det lättare att förstå att hon kanske ändå mådde bättre, då hon bejakade sin 

mans önskningar i vardagen. Deras gemensamma beslut ser jag som ett markerande av deras egna 

revir,  hemmet, och ett bejakade av deras egna behov av att bevara vardagen likt den var tidigare. 

Troligtvis innebar beslutet mer tillfredställelse för Birgits situation, vilket också kan ha påverkat 

hennes hälsa positivt, eftersom beslutet innebar en lugnare vardag. 

    Kalle har under perioder brottats med nedstämdhet. Här kan det också förklaras med att han 

inte riktigt ”vet sina gränser” men det kan också vara så att hans hälsa påverkats mycket av hur 

hans fru mår eftersom tidigare studier tar upp just det, att den anhöriges hälsa är beroende av hur 

den sjuke partnern har det och hur han eller hon mår (a.a.).  
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Hans situation kan också förstås utifrån insikten av att han är man och kanske därför, i högre grad 

känner att han som man, måste visa sig stark och visa att han är ”karl att klara av situationen”. 

Framförallt kan det vara svårt att visa utåt att man som man inte riktigt orkar med (Cahill, 2000).  

Hur han upplever sin situation kan också vara relaterad till känslor av skuld (Heap, 1995) men 

kan också förklaras med att han fortfarande i dag har att hantera ett stort sorgearbete, över 

förlusten av att livet tillsammans med den han älskar till viss del är över (a.a.). Han berättar också 

”att han inte riktigt vant sig vid att vara ensam”. 

   De anhöriga beskriver att de har att hantera mycket känslor och när de berättar om sin situation 

så har flertalet svårt att ”hålla tillbaks tårarna” , vilket gör att jag förstår att de stundvis känt av en 

hel del stress och att situationen inte alltid varit helt lätt att befinna sig i.  

   Viktigt att belysa är också att den äldre människan har ett helt annat perspektiv på livet än den 

yngre människan har, vilket måste beaktas för att förstå deras situation. Att vara ung innebär att 

framtiden och livet ligger framför. Drömmarna är fortfarande möjliga att förverkliga och sjukdom 

och död upplevs antagligen som väldigt avlägset. Den äldre människan har redan avverkat den 

största delen av livet och eventuella drömmar är redan avverkade eller blivit konstaterade som 

just ”drömmar”(Heap, 1995). Sjukdomar och krämpor blir ett aktuellare ämne ju äldre människan 

blir och döden känns kanske inte längre så främmande och avlägsen. Här förstår jag att äldre 

anhöriga därför har en högre acceptans än yngre kring sin situation, vilket också inbegriper en 

sviktande hälsa hos sig själv. Om hälsan blivit försämrad kan också vara svårt för den enskilde 

individen att särskilja om detta härrör från det normala åldrandet eller om ohälsan är relaterad till 

vårdsituationen. 

 

 

Slutanalys 
 

Hur man upplever sin situation som anhörig och partner ser inte ut att enkelt förklaras eller närma 

sig, annat än ur en bred teoretisk ansats. Att uppleva att ens partner plötsligt eller successivt 

drabbas av en sjukdom beskrivs av de anhöriga som känslomässigt arbetsamt och innebär en 

förändring av det gemensamma livet tillsammans men också individuellt för dem båda. Att inse 

att vardagen och kanske också relationen aldrig blir den samma, är inte en lätt situation att  
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hantera. Det handlar om anpassning till de mer naturliga förändringarna i livet som man 

konfronteras med som äldre. Det handlar också om att som äldre bearbeta sorg över att kanske 

mista sin egna hälsa, status, oberoende, drömmar och potens etc. (Heap, 1995).  

   Att ens partner blir sjuk kan också relateras till en sorgeprocess med vilka de anhöriga här, 

uttrycker ett stort behov av att få prata med någon som förstår deras situation. Anhöriggrupperna 

som de alla har deltagit i har betytt mycket för dem. Där får de tillgång till andra som visar 

förståelse för dem, eftersom de också är anhöriga partners och har att hantera likartade problem. 

Det verkar för de anhöriga vara betydelsefullt med ett psykiskt stöd men den sociala biten verkar 

minst lika viktig, och anhöriggrupperna har en stor betydelse för att tillfredställa båda dessa 

behov.  

  Om man har vänner eller ej verkar inte i denna studie inverka på behovet av att medverka i en 

anhöriggrupp. Alla personer som jag intervjuade pratade varmt om dessa grupper, där de kunde 

få prata med andra som ”verkligen förstod dem”, om situationen som de upplever den, vilken är 

så unik menar någon av dem, så att den är svår att förstå utan att egentligen befinna sig i den. Att 

anhöriga önskar stöd i sin situation, genom att få tillgång till någon att ”prata av sig till”, någon 

som förstår deras situation, visar också tidigare studier (Whitaker, 2004). 

   Framträdande i deras berättelser är deras känslomässiga engagemang i ”uppgiften”, att ta hand 

om sin partner, som jag uppfattar, inte ska förstås som en enskild uppgift, utan kanske mer ses 

som ett händelseförlopp ur deras liv tillsammans. Att vårda sin närmste anhöriga upplevs å ena 

sidan som oerhört arbetsamt, känslomässigt och praktiskt, men framträdande är också att de 

anhöriga inget annat hellre vill, än att ge sina partners av sig själva, likt ett sista ömhetsbevis. 

   Personerna jag intervjuade uppfattade jag hade olika vinklingar, när de beskrev sin situation, 

vad de ville berätta om. Någon av intervjupersonerna uttryckte med sin berättelse hur viktigt det 

var för henne att förmedla sitt ”nyvunna synsätt på livet”, sin omvärdering av livet och dess 

betydelse.  Någon annan ville berätta om hur arbetsamt och smärtsamt allt har känts och 

fortfarande kändes. Hon uttryckte också smärta över hur snabbt allt kan förändras i livet samt hur 

mycket hon nu saknar sin make. En tredje person uttryckte sin ångest över att inte längre ha sin 

fru nära sig och kunna finnas till hands för henne, vilket upplevdes som frustrerande och ensamt. 

Den sista intervjupersonens berättelse uppfattade jag ge uttryck för hur hon trots vissa svårigheter 

lyckats hantera situationen på ett för henne tillfredställande sätt, samt hur mycket hon och hennes 

man betyder för varandra.  

 

 

 43



Alla hade de sin egna invinkling på sina berättelser, vilka också beskriver deras specifika 

situation, som de upplevde den då och nu. Här ser jag att deras berättelser kan förstås utifrån, hur 

de har hanterat sorgeprocessen och var i processen de befann sig vid då intervjun utfördes samt 

vilka resurser de har eller haft tillgång till under hela förloppet.  

   Kalle och Birgit tolkar jag, som mer ”mitt i” sorgearbetet, vilket förklarar deras behov av att 

mer detaljerat berätta om sina upplevelser, vilka för mig, gav ett mycket starkt uttryck. Elsa men 

också till viss del Agnes berättelse upplever jag som mer distanserad till själva upplevelsen av att 

vårda och här kan en förklaring vara att de i större omfattning har ”kommit över sorgen” och 

därför inte har samma behov av att återuppleva situationen (Heap, 1995).  

   Känslor av förlust, av det friska åldrandet tillsammans och över att inte längre få dela vardagen 

tillsammans kan också ha påverkat deras upplevelser (a.a.). Förklaringar kan också gå att finna då 

man ur gerotranscendensteorin förstår att sorg och ålder är två komponenter, vilka tillsammans 

inverkar positivt på gerotranscendensnivån.  

   Då Elsa och Agnes i denna studie hör till de äldre av intervjupersonerna samt att de kan antas 

som i högre omfattning än de andra, ha kommit över sorgen, kan det tolkas som de nu nått en 

relativt hög nivå av gerotranscendens och därför uttrycker mer tillfredställelse i sina berättelser 

(Tornstam, 1998).  

   Att de anhöriga inte relaterar sin egen hälsa till den uppkomna situationen och att de inte i 

någon större omfattning tar upp relationen som något som har förändrats nämnvärt kan relateras 

till att de formats genom livets förväntningar – och accepterat sin situation som pensionärer och 

äldre. Därför ser de ”det de har tillsammans” och sin situation på ett helt annat sätt än vad en 

utomstående i första hand ser. Att vårda sin partner, är helt enkelt inte en uppgift för dem, utan 

framstår mer som en del av deras liv tillsammans, på äldre dar, vilket inkluderar förändringar och 

kräver anpassning hela tiden. 

   Ur berättelserna framträder de anhörigas komplexa situation och deras upplevelser måste därför 

förstås förbundna till många olika aspekter ur deras livssituation som helhet. Därför ger ingen 

enskild teori en rättvis förklaringsmodell till deras upplevelser utan dessa måste förstås mer ur ett 

helhetsperspektiv, från många olika förklaringsmodeller. Att veta sin egna begränsning för vad 

man som individ orkar med verkar vara en fördelaktigt förhållningssätt att hantera situationen på. 

Här är också det högst individuellt men det ser ut att vara  betydelsefullt att inta bara se till den 

sjukes önskemål. 
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Sammantaget ser jag att många av deras upplevelser finns upptagna i tidigare studier samt att 

man kan öka förståelsen av deras situation genom att belysa olika teoretiska infallsvinklar men de 

kan aldrig förklara den enskildes specifika upplevelse kring sin situation fullt ut. Det som de 

anhöriga beskriver är i verkligheten, en väldigt individuell upplevelse vilket också ska sättas i 

samband med den enskilda personens erfarenheter av livet och hans eller hennes personlighet.  

Situationen bör också relateras med individens egna prioriteringar i livet och vilka resurser och 

olika förmåga han eller hon har att hantera situationen (Heap,1995). 
 

 

Diskussion 
 

Studiens resultat visar på en stor samstämmighet med tidigare studier, vad gäller upplevelse av 

situationen relaterad till relationen, vardagen, stöd och den egna hälsan. De anhörigas berättelser 

ger en riklig inblick i hur deras liv tillsammans med sin partner har upplevts. Även om det inte 

var studiens syfte så har deras berättelser också ökat min insikt i hur de upplever livet som äldre 

och vad de värderar främst här i livet. Frågeställningarna har i stort sett blivit besvarade men vad 

gäller den sista frågan så kan svaret bara anas då jag inte tycker de anhöriga berättelser ger något 

klart och entydigt svar. 

   Teorin som här har använts känns relevant då den berör den åldrade människans perspektiv på 

livet, vilket har kommit att vidgat min förståelse av deras berättelser. Här måste det dock påpekas 

att en viss distans till teorin kan vara på sin plats då det inte kan förväntas att alla äldre känner 

igen sig i teorins förklaringsmodeller. Genom att också tillföra andra teoretiska referensramar, 

vilka också berör den äldre människans perspektiv på livet, och som också berör faktorer som 

påverkar omgivningens uttryck, så kunde jag dock belysa och relatera deras upplevelser och 

agerande till fler förklaringsmodeller, vilket kanske ger en rättvisare bild av deras situation och 

upplevelser kring den. Nu i efterhand tycker jag att det även hade varit intressant och berikande 

för uppsatsen att använda livslopperspektivet som en teoretisk referensram vilket jag tror skulle 

vara en passande förklaringsmodell till mitt intervjumaterial. 

   Den kvalitativa intervjun tyckte jag var användbar metod, då den innebar att jag fick ta del av 

informanternas egen livsvärld. Min valda analysmetod var också användbar för studien men 

eftersom jag hela tiden har strävat efter att ta del av personernas egna berättelser så skulle jag i en 

framtida uppsats använda mig av den narrativa analysmetoden.  
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Inledningsvis, vilket jag tidigare har berört, så insåg jag ganska snabbt att min förförståelse av de 

anhörigas situation var ganska snedvriden, då jag inför den första intervjun väntade mig enbart 

beskrivningar kring besvärliga situationer och trodde att de anhöriga i första hand skulle beskriva 

upplevelser kännetecknande av maktlöshet och stress. Nu blev det inte så men visst beskrevs 

många svåra situationer men jag förstod snabbt, att det hela inte handlar om ”en enskild 

vårdarsituation” och därför inte går att förklaras och förstås genom att enbart ta del av den 

anhöriges beskrivningar av de mer arbetsamma momenten i sin situation.  

Vad de beskrev för mig var mer en livssituation, som jag uppfattade, måste relateras till hela 

deras liv tillsammans och deras unika förhållande. 

   Kan det vara så i allmänhet att vi som socialarbetare, ofta letar efter enkla lösningar och att det i 

verkligheten inte alltid går att lösa problem, helt lätt? Som exempel tänker jag då på Birgit och 

hennes man. Hon berättade om att hon alltid upplevde oro när hon lämnade sin man. Han ville 

inte så gärna ha någon hos sig när hon var ute och därför blev det aldrig så. Som första tanke är 

det lätt för en utomstående att tänka, att det ändå vore bäst för Birgit om hon kunde övertala sin 

make till att ta emot hjälp så hon kunde gå ut och träffa sina väninnor utan att oroa sig. Men hade 

situationen för henne då blivit bättre? Eftersom hon kände så starkt att hennes man inte ville ha 

någon hos sig, så var deras gemensamma beslut troligtvis ändå den bästa lösningen just då, också 

för henne och framförallt för deras gemensamma situation och vardag.  

    Det här är något som jag tror är viktigt kunskap att bära med sig in i framtida arbetssituationer. 

Att man måste se till personens och parens helhetssituation. Man kan därför fråga sig om det stöd 

som de anhöriga här haft tillgång till varit avpassat för deras specifika situation. 

Här handlar det om par som lever och har levt tillsammans i många år, vilka har delat sorg och 

glädjeämnen tillsammans under en lång tid. Situationen som jag fokuserat på måste därför förstås 

ur ett vidare perspektiv och går därför inte helt att förklara genom att använda sig av olika 

teoretiska perspektiv. Det handlar här om hur de har det tillsammans, vad de värderar som viktigt 

i sitt liv, och om upplevelsen av att åldras. Situationen är endast en liten period av deras liv, och 

den ”vårdande biten” ser de därför mer naturligt på, även om den beskrivs som känslomässigt 

arbetsam.  

   Resultatet antyder också att anhöriga ser det som högst betydelsefullt för vardagen och trivseln 

kring sin egen situation, att allt fungerar kring partnern och att han eller hon känner sig nöjd. Mitt 

intryck är att de anhöriga prioriterar sin partners önskemål i mycket hög grad, vilket ser ut att ge  
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även den anhörige, större tillfredställelse, än att se snävt till sina egna intressen och behov. Här 

handlar det om att göra en avvägning, vilket ska passa båda partnerna, för att det ska bli en 

tillfredställande lösning. De anhörigas berättelser kring sin situation måste också relateras till att 

de alla är just äldre och därför kanske i större omfattning än yngre par så starkt påverkas av 

varandra. Som äldre har de redan till viss del dragit sig tillbaks från den mer aktiva perioden av 

livet och tillbringar därför fler timmar av dygnet tillsammans.  

   Att informanternas upplevelser inte är lika kan förklaras av att de alla nått olika långt i sin 

sorgeprocess och i olika omfattning upplevt sorg men främst genom att poängtera att upplevelser 

är högst individuella. Alla har olika möjligheter att hantera situationen men att veta sin egen 

begränsning samt att behålla sitt egna liv ser här ut att vara en fördelaktig strategi att använda sig 

av.  

   Som helhetsintryck ger min studie en inblick i hur det är att åldras tillsammans i ett 

parförhållande och hur olika individer handskas och upplever livets förändringar, vilket är högst 

individuellt, vad gäller äldre människor liksom yngre.                     

   Att det upplevs som betydelsefullt att få prata med någon, ”någon som förstår”, kan nog också 

anses som mer generellt gällande mänskligt behov, när individer har att hantera en arbetsam och 

känslomässig situation. Förvånande är att de anhöriga i inledningsfasen av partnerns sjukdom, 

fått så liten möjlighet att själva få bearbeta sina känslor, att få prata med någon om dessa. Att de 

uppskattar möjligheten att få prata och träffa andra i anhöriggrupperna är förståligt och visar på 

att det finns ett stort behov av dessa. Men varför ges inte de anhöriga mer möjlighet till samtal i 

inledningsfasen av partnerns sjukdom?  

   De anhörigas berättelser visar att det finns ett stort behov av att bearbeta existentiella frågor och 

här förstår jag att anhöriggrupperna fyller en stor funktion, vilka kan bekräfta de anhörigas 

behov.  

    Till sist handlar situationen och den anhörigas upplevelse av den, om den enskilda individens 

förutsättningar och personlighet samt hur parens situation som helhet fungerar. Jag vill också 

poängtera att det är rimligt att anta att det torde vara en viss skillnad på vad som upplevs som 

viktigt i livet relaterat till vilken ålder man befinner sig i, eftersom tiden för livet trots allt, är 

begränsad.   

    Personerna jag intervjuade delade alla med sig frikostigt av sina liv, kring erfarenheter de haft. 

Deras berättelser uttryckte att perioden i deras liv, vilket denna studie fokuserats på, innebar att 

befinna sig i en emotionell process. Perioden beskrivs som arbetsam men har också, enligt  
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min uppfattning, resulterat i en ökad vishet och ödmjukhet över livets betydelse, och om hur 

viktigt det är att ta till vara på ”nuet” i vardagen.  

    Det vore intressant att i framtiden titta lite närmare på om det finns någon skillnad på hur äldre 

respektive yngre människor blir bemötta i vårdsammanhang.  

Något annat som vore intressant är att undersöka vad som kännetecknar livskvalité i livet, 

relaterat till åldern. Begreppet ”lycka”, blev också oerhört spännande att få djupdyka i lite mer, 

särskilt efter mötet med Elsa. Hon beskrev verklig lycka för mig när hon berättade om dagen efter 

hennes årsdag, då hon satt i ensamhet och bara kände sig lycklig, en hel dag! 
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Bilaga 1        Informationsblad 
 
Hej. Jag heter Karin Peldán och är student på Socialhögskolan i Stockholm. Min 

slutliga uppgift på utbildningen är att göra en studie som kommer att resultera i en 

publicering i form av en c- uppsats, vilken väntas klar till årsskiftet. Ämnet som jag 

har valt att studera och skriva om är upplevelser av att vårda sin partner på äldre 

dar.  

Du bör nu genom frivillig och anhörigsamordnaren, ….. fått information om att jag 

är intresserad av att göra en intervju med dig som berör det här ämnet. 

Jag vill nu också med denna information förtydliga vissa saker, som kan vara bra 

att veta innan du medverkar i intervjun: 

• Intervjun är frivillig och kräver ditt samtycke. 

• Intervjun kommer inte att ta mer än en timme. 

• Frågorna kommer att vara relativt öppna, vilket ger dig större möjlighet att 

bestämma över vad du vill berätta om. 

• Frågorna kommer att beröra upplevelsen av att vårda sin partner och utgår från 

dessa teman: relation, vardag, stöd och den egna hälsan. 

• Du kan när som helst avbryta intervjun. 

• Jag kommer inte att använda intervjupersonernas egna namn i uppsatsen och 

inte heller kommunens namn kommer att framgå. 

• Jag kommer att banda intervjuerna, vilket är ett hjälpmedel för mig. 

• Den enda som kommer att lyssna på banden är jag. Sen kommer jag att förstöra 

dem. 

Det går bra att ringa mig om du undrar över något eller till min handledare på 

institutionen. Hälsningar Karin Peldán.  Telefon: XXXXXX 

Handledare Ulla Forinder  Telefon: XXXXXX 
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• Beskriv hur det gick till när du blev vårdare till din partner. 

• Hur kommer det sig att du tog på dig vårdaruppgifterna? 

• Beskriv hur er vardag ser ut/såg ut, en vanlig dag.  

• Kan du beskriva hur du upplever vardagen? 

• Har din egna hälsa påverkats på grund av den uppkomna situationen? Berätta. 

• Vilket stöd upplever du att du har/har haft tillgång till? Psykiskt? Praktiskt? 

Annat? 

• Kan du beskriva hur du har upplevt/upplever er relation. 

• Upplever du att er relation har förändrats på grund av den uppkomna 

situationen? Hur i så fall? Positiva/negativa upplevelser av förändring? 

• Hur upplever du att det är att ta emot hjälp? 

• Är det något du saknar?  

• Upplever du att det finns förväntningar på dig kring vårdansvaret på grund av att 

du är partner? Om dessa existerar, berätta vad du känner inför dessa och hur du 

hanterar dem. 

• Det har framgått av tidigare studier att äldre par i större omfattning än yngre 

klarat av att hantera situationen som uppkommit och stannar i större omfattning 

kvar i relationen. Varför tror du att det är så? 

• Är det något annat du vill berätta? 
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