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ABSTRACT 

 

 

”When I have the freedom…” – a study about how relatives experience support 

 

Anki Ottenby 

 

 

With this study I wanted to capture the experience of support and increase the knowledge of 

what it means for women who are living with a husband who suffers from dementia. To do so 

I conducted four interviews and used an informal questionnaire. The result shows that there 

are four key words that can symbolize what the women experience as support: communica-

tion, freedom, understanding and knowledge. The women’s experience of support range from 

meaningful and secure to not satisfying and complicated. Living with a husband who suffers 

from dementia has made their lives very different from before. But even if they sometimes are 

in a tough situation they want to take care of their husbands. Being able to go away a few 

hours or half a day once a week, can sometimes be enough and gives the women a sense of 

satisfaction. On the other hand it is not certain that the support offered is what the women 

need or that it is satisfactory for the husband. The link between the women’s experience of 

support and that of their husband is strong. And if the husband is not pleased nor will the wife 

be. 
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Inledning 

 

Att leva med någon som får en demenssjukdom innebär stora förändringar. Familjemedlem-

mars roller ändras, stressen ökar för såväl den sjuke som den anhörige, det finns risk för isole-

ring samt psykisk och fysisk påfrestning (Almberg, Grafström & Winberg, 1997; Almberg & 

Jansson, 2003; Ingebretsen, 1996a; Nordhus, 1996). Känslan av att inte räcka till, dåligt sam-

vete och ledsamhet kan infinna sig och den anhörige måste ta itu med känslomässiga och 

praktiska problem (Ingebretsen, 1996a). Det som händer i den anhöriges liv kan kopplas 

samman med att genomgå en kris där sorgen blir en del av livet. Hur denna sorg tar sitt ut-

tryck varierar från individ till individ (Almberg & Jansson, 2003). Således är det också indi-

viduellt vilket stöd man efterfrågar och har behov av (Forssell, 1998; Krevers & Öberg, 

2007). Men att ta hand om en anhörig kan även upplevas som positivt med plats för glädje, 

stimulans och tillfredsställelse (Lundh & Nolan, 2003; Sand, 2002). Detta speciellt då anhöri-

ga upplever socialt stöd i form av t.ex. uppskattning från omgivningen och social belöning 

(Furåker & Mossberg, 1997 i Sand, 2007).  

Som forskningen visar finns det mycket kvar att göra inom området stöd till anhöriga. 

Hansson, Jegermalm och Whitaker (2000) anger flera orsaker till varför så lite händer när det 

gäller stödet till anhöriga och nämner då bl.a. saknaden av förståelse för de anhörigas situa-

tion och lyhördhet för deras behov. De anser att anhörigstödet bör anpassas efter individuella 

behov och att det behövs kunskap om vad anhöriga själva vill ha. 

Jag anser att man kan se på nyttan av kunskapen om anhörigas upplevelse av stöd, ur flera 

aspekter; dels ur individens, ur ett juridiskt men också ur ett samhällsperspektiv. Stödet kan 

innebära att man som anhörig själv får kraft att ge stöd men det handlar även om mänskliga 

rättigheter och att få en möjlighet att leva sitt liv som andra (Scottisch Executive, 2005). Ef-

tersom det idag saknas kunskap om vilka effekter stödet har, är det viktigt att göra uppfölj-

ningar av insatser och kartläggningar av anhörigas behov för att få ett stöd som fungerar för 

den anhörige (Genell Andrén & Johansson, 1998; Johansson, 2007; Krevers & Öberg, 2007). 

Det kan även vara av nationellt intresse att göra uppföljningar av stödet för att se vilket stöd 

anhöriga verkligen får (Krevers & Öberg, 2007). Ur ett juridiskt perspektiv finns det inte i 

skrivandets stund, någon lag som säger att kommunerna måste ge anhöriga stöd men enligt 

lag och policy bör de göra så; SoL 5 kap.10 § (Johansson, 2007; Socialstyrelsen, 2006b).  

Efter att ha arbetat inom äldreomsorgen som vårdbiträde och biståndshandläggare upple-

ver jag att professionella många gånger inte vågar eller väljer att inte se anhöriga. Anhörigas 

behov, känslor och tankar får stå åt sidan då yrkesverksamma inte alltid vet eller kan bemöta 

dem. Med andra ord så ser man inte det system som omsorgstagaren ingår i och som den an-

hörige är en del av (Johannson, 2007).  

”Anhörigstödet bör utvecklas med de anhöriga som ledstjärna” skriver Johansson (Sand, 

2007:117). Att se de anhöriga som ledstjärna är en del av utgångspunkten för min uppsats och 

anledningen till varför jag har valt att fokusera på hur kvinnor vars makar har en demens upp-

lever stöd. Vem kan bättre svara på vad som upplevs som stöd och hur det upplevs än den 

som är mottagare av stödet? Vilket stöd som ger resultat och får effekter bör utgå från den 

anhöriges bedömning.  
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Syfte och frågeställning 

 

Syfte 

 

Syftet med min studie är att fånga kvinnornas upplevelse av stöd och få en förståelse av vad 

det betyder för dem i deras situation som anhörig till en make med en demenssjukdom. Anhö-

riga som bor med en person med en demenssjukdom har ett behov av stöd men hur stödet bör 

se ut varierar från individ till individ (Krevers & Öberg, 2007; Johansson, 2007). Med anled-

ning av detta anser jag att det är av intresse att intervjua anhöriga om just deras upplevelse 

och tankar om stöd. Min förhoppning är att studien ska öka det som Hansson et al. (2000) 

efterfrågar; nämligen förståelsen för de anhörigas situation och lyhördheten för deras behov.  

  

Frågeställningar 

 

Med utgångspunkt från syftet kommer följande frågeställningar undersökas: 

 

Hur upplever anhöriga sin situation? 

 

Vad upplever de anhöriga som stöd? 

 

Hur upplever anhöriga stödet de får? 
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Centrala begrepp 

 

Följande begrepp kommer att tas upp i studien och kan behöva en närmare definition. 

 

Anhörig: ”person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna” (http://app.social-

styrelsen.se/termbank). Intervjupersonerna kan även komma att benämnas som anhörigvårda-

re eller omsorgsgivare i texten.  

 

Avlösning: ”enligt SoL och LSS: tillfälligt övertagande av närståendes vård och omsorg om 

eller stöd och service till berörd individ”. Det kan ges i form av hemtjänst, dagverksamhet 

eller korttidsvård (http://app.socialstyrelsen.se/termbank).  

 

Dagverksamhet: ”bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabiliter-

ing utanför den egna bostaden” (http://app.socialstyrelsen.se/termbank). 

 

Demens: ”en fortskridande och bestående nedbrytning av hjärnans funktioner på grund av att 

en sjukdom eller skada drabbat hjärnan” (Almberg & Jansson, 2003:18). Det finns flera typer 

av demenssjukdomar: Alzheimers med symtom som kan beskrivas i tre stadier: första: svårig-

heter med att minnas personer, händelser och svårigheter med att hantera ekonomin, koncent-

rationssvårigheter, osäkerhet, ängslan, ordglömska, svårt att orientera sig i tid och rum, andra: 

svårbegripligt tal, svårt att klara ADL, svårt att förstå föremål, svårt att tänka abstrakt och 

tredje stadiet: passiv och svår kontaktad, stelhet och förtvining av musklerna och minnet för-

svinner tillslut helt. Vid vaskulär demens är det svårt att säga något allmänt om symptomen, 

det beror på var i hjärnan skadorna sitter men det är inte ovanligt med depression, labilitet, 

störningar i rörelseförmågan, talet och sväljförmågan kan påverkas. Symtomen vid frontal-

lobsdemens är bl.a. personlighetsförändring, förändring av omdöme, svårigheter att planera, 

avsaknad av sjukdomsinsikt, ingen känsla för vad som är rätt och fel, mat och ätbeteende för-

ändras och talförmågan avtar alltmer (Almberg & Jansson, 2003). 

 

Stöd: Stöd är ett begrepp med många sidor; stöd från samhället, stöd från frivilligorganisatio-

ner, stöd från kommuner och socialt stöd (Jeppsson Grassman, Forssell, Jegermalm, Orsholm 

& Whitaker, 2003). Det sociala stödet kan definieras som: ”förekomsten av personer i indivi-

dens närmaste omgivning, som vid behov kan hjälpa till med såväl emotionella som praktiska 

problem” (Vaux i Bernler & Johansson, 2001:235). Johanssons (2007:101) utgångspunkt av 

vad stöd från samhället kan vara är: ”samhällets stöd till äldre och deras anhöriga måste vara 

att försöka möta och tillgodose de behov av stöd och hjälp som både de äldre och anhöriga 

behöver”. 

 

Växelvård: ”d.v.s. att den sjuke omväxlande vistas i hemmet och på särskilt boende” (Alm-

berg & Jansson, 2002:69). 

 

 

 

http://app.socialstyrelsen.se/
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Bakgrund 
 

Som en bakgrunds kontext till min studie anser jag att det är relevant att presentera hur anhö-

rigstödet växt fram i Sverige samt vilket stöd som finns för anhöriga. Därpå följer en genom-

gång av studier och forskning inom ämnet för min uppsats.  

 

Anhörigstöd växer fram 

 

När det i början av 1990 växte fram en kritik mot välfärdsstaten som byråkratisk och med lite 

valfrihet för individen, så blev intresset för anhöriga till hjälpbehövande funktionshindrade 

och äldre större (Jeppsson Grassman, 2003). Under första delen av 1900-talet skedde vården 

av den äldre främst på institutioner medan den från och med 1950-talet och fram till idag allt 

mer koncentrerats till hemmet (Johansson, 2007). Den offentliga sektorn omprioriterade insat-

serna och platserna på äldreboenden minskades när hemmaboendeideologin och dåliga eko-

nomiska tider rådde och råder (Johansson, 2007; Sand, 2002; Szebehely, 2005). Det har snara-

re blivit resurserna och inte behoven som styr vem som får hjälp. Anhörigas situation upp-

märksammas och frågan som kommer upp är: ”hur och av vem ska äldre hjälpbehövande få 

den hjälp de behöver” (Jeppsson Grassman, 2003:14)? 

 Det finns några årtal som är viktiga att nämna när det gäller utvecklingen kring synen på 

anhöriga. Som ett resultat av den utbyggda äldreomsorgen och förbättrade pensioner hade 

barn 1979 inte längre ansvar för sina gamla föräldrar. 1989 kom lagen om Närståendepenning 

och 1994 kom ett förslag om att lagstadga krav på stöd till anhöriga (Johansson, 2007). I Be-

mötandekommitténs slutbetänkande 1997 ansåg man det viktigt att ”anhöriga fick stöd och 

erkännande för sina insatser” (a.a.:19). Det socialpolitiska ”genombrottet” kom 1998 när det i 

Socialtjänstlagen numera under 5 kap. 10 § SoL står: ”Socialnämnden bör genom stöd och 

avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller 

som har funktionshinder”(a.a.:20).  

Anhörig 300 är ett särskilt stimulansbidrag som betalades ut med 300 miljoner kronor un-

der åren 1999-2001 för att stimulera kommunerna till ”att utveckla stödformer för anhöriga 

som vårdar äldre, funktionshindrade och långvarigt sjuka” (Socialstyrelsen, 2002b:152). I en 

slutrapport om Anhörig 300 konstateras att satsningen lett till att synliggöra de anhöriga och 

att en attitydförändring gentemot dem skett (Socialstyrelsen, 2002c). Några av de nya lärdo-

marna som drogs var: 

 

 Varje anhörigsituation är unik och ”anhörigskapets” variationer är oändliga. (… .) 

 Anhöriga måste aktivt erbjudas stöd från samhällets sida. (… .) 

 Stöd till anhöriga måste vara lättillgängliga. (… .) 

 Stöd till anhöriga måste finnas i många olika former; en förutsättning för att åstad-

komma ett individualiserat stöd. (… .) 

 Stöd till anhörig måste vara av hög kvalitet och tillföra något positivt både till vårdta-

garen och den anhörige samtidigt (Socialstyrelsen, 2002c:52 f.). 
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 I proposition 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, skri-

ver regeringen bl.a. att: 

 

En första förutsättning för att anhörigstödet skall kunna underlätta situationen för an-

hörigvårdare är att det faktiskt når fram till dem som behöver stöd. Kommunerna och 

kommundelarna måste därför ha god kännedom om de anhöriga och deras situation, 

samtidigt som de anhöriga skall känna till möjligheterna att få stöd (s.158). 

 

Att få information och möjlighet till inflytande är viktigt för de flesta som vårdar och 

hjälper någon närstående. Även om anhöriga till äldre och långtidssjuka som har 

kommunal omsorg ibland hör några ord om hur den gamle eller långtidssjuke har det 

är det viktigt att få del av personalens iakttagelser om utveckling, trivsel och hälsa i ett 

längre perspektiv (s.159). 

 

 Vidare anses att det måste satsas mer på dokumentationen och statistiken kring anhörig-

omsorg och anhörigstöd, detta för att kunna stötta anhöriga bättre. Det betonas att anhörigvård 

är ett frivilligt åtagande och att kommunen inte kan ”avslå en ansökan om hemtjänst med 

hänvisning till att den anhörige kan tillgodose omvårdnadsbehovet” (a.a.:156). Regeringen 

anser att det är viktigt att fortsätta utveckla anhörigstödet och förstärker statsbidraget för 

2005-2007 med 25 miljoner per år (a.a.). 

 

 I Socialdepartementets promemoria Ds 2008:18 (s.33) läggs ett förslag om att: 

 

Bestämmelsen 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) ändras på så sätt att social-

nämnden ska erbjuda stöd eller avlösning för att underlätta för de personer som vårdar 

en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har 

funktionshinder. 

 

 Skälen till förslaget är att det behövs ett nytt perspektiv som utgår från den anhörige. So-

cialnämnden bör då inte längre bara erbjuda stöd utan ska erbjuda stöd. Ord som individuali-

sering, flexibilitet och kvalitet i stödet lyfts fram. Det framhålls att det inte handlar om att 

tvinga anhöriga att vårda utan att underlätta för dem som gör frivilliga insatser (a.a.).  
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Vad finns det för stöd för anhöriga? 

 

Här har jag valt att dela in stödet i professionellt, informellt och stöd från anhörigföreningar 

och frivillig organisationer.  

 

Professionellt stöd 

 

Johanssons (2007:101) utgångspunkt av vad stöd från samhället kan vara är: ”samhällets stöd 

till äldre och deras anhöriga måste vara att försöka möta och tillgodose de behov av stöd och 

hjälp som både de äldre och anhöriga behöver”. Johansson (a.a.) hävdar att det inte finns nå-

got entydigt sätt att definiera anhörigstöd på. Detta med anledning av att det är svårt att skilja 

på det direkta stödet till den anhörige och stödet till den hjälpbehövande. I Socialtjänstutred-

ningens betänkande (SOU 1999:97:280 f.) anges syftet med samhällets stöd till anhöriga och 

kan sammanfattas på följande sätt i tre punkter: 1. Att synliggöra de anhörigas situation, 2. Att 

förebygga utbrändhet bland anhöriga och 3. Att förbättra de anhörigas livskvalitet (Socialsty-

relsen, 2002c:51).  

Det anhörigstöd som kommunerna erbjuder bygger på att anhörigvårdaren antingen ses 

som en resurs och insatserna syftar då till att den anhörige ska kunna stanna kvar i sin roll, 

eller så anses inte den anhörige klara av arbetet och ersättningsvård erbjuds (Socialstyrelsen, 

2002d). Dessa två sätt att se på anhörigstöd gör att den anhörige antingen blir ett sätt för sam-

hället att spara pengar på (Johansson, 2007), eller så blir inte den anhörige delaktig i omsor-

gen kring den demenssjuke, då uppgifterna kring omsorgstagaren förs över på någon annan. 

När uppgiften att ta hand om sin maka/make tas ifrån den anhörige kan det leda till känslor av 

skuld och svek (Socialstyrelsen, 2002d). Ett annat sätt att se på anhöriga och att stödja dem 

kan vara genom att anhöriga själva får bestämma över sin hjälpgivarroll och om de ska fort-

sätta eller inte fortsätta vårda. Detta sätt kräver att det finns ett väl utvecklat stöd och att det 

kan anpassas efter individuella behov (Askham, 1998 i Jegermalm, 2003).  

I den senaste Lägesrapporten från Socialstyrelsen (2008) om äldreomsorgen konstateras 

att det verkar som att kommunerna satsar allt mer när det gäller anhöriga. En av förklaringar-

na som ges till att kommunerna utvecklar anhörigstödet kan vara de stimulanspengar som 

betalas ut av staten. Syftet med stimulansmedlen är att kommunerna ska bygga upp ett varak-

tigt stöd men de ska även samarbeta med frivilliga och ideella organisationer. Enkäter som 

gått ut till kommunerna visar bl.a. att fler kommuner planerar att starta anhörigcentrum samt 

ge personal utbildning i anhörigfrågor. Det är dock svårt att mäta kvaliteten på stödet idag 

eftersom det inte finns något krav på dokumentation (Socialstyrelsen, 2006b).  

Med anledning av Anhörig 300 har kommunerna skapat nya former för stöd och utvecklat 

gamla. Enkäter som har besvarats av kommunerna visar att när det gäller stödformer som ut-

vecklats så kan nämnas: korttidsvård/växelvård, ekonomisk ersättning, dag-

vård/dagverksamhet, avlösning i hemmet, anhörigcirklar och enskilda stödsamtal. Nya former 

för stöd är anhörigkonsulent/anhörigstödjare, anhörigcentral/träffpunkt med verksamhet för 

anhörigvårdare, semestervistelse för anhörigvårdare, hälsoundersökning för anhörigvårdare, 

rekreation och stimulans till anhöriga, ”må bra”-dagar, trivselträffar etc. (Socialstyrelsen 

2002b; Socialstyrelsen, 2006b).  
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Stödet till anhöriga kan delas in i direkt och indirekt stöd. Det först nämnda är stöd som 

riktas direkt till den anhörige medan det sist nämnda i första hand riktas till den hjälpbehö-

vande. Det går inte att rangordna dessa typer av stöd (Jegermalm, 2003) utan avgörande för 

hur anhöriga ser på stödet är bl.a. tilltro till stödet och bemötande (Sand, 2002; Wiles, 2003) 

Stöd finns alltså men når det den som behöver det? Då det idag saknas forskning kring detta 

går det inte att svara på den frågan (Socialstyrelsen, 2006b). 

 

Informellt stöd  

 

Det informella stödet kommer från familj, släkt, vänner och bekanta. Det kan handla om di-

rekt praktisk hjälp eller socialt stöd. Det sociala stödet handlar först och främst om stöd från 

familj, vänner och grannar men forskning om socialt stöd kan även handla om stöd från pro-

fessionella grupper. Det kan definieras som: ”förekomsten av personer i individens närmaste 

omgivning, som vid behov kan hjälpa till med såväl emotionella som praktiska problem” 

(Vaux i Bernler & Johansson, 2001:235). Det sociala stödet kan delas in i fyra grupper: emo-

tionellt stöd t.ex. empati och förtroende, värderande stöd t.ex. positiv eller negativ kritik, in-

formativt stöd t.ex. råd om hur man ska handla i vissa situationer och instrumentellt stöd t.ex. 

praktisk hjälp (Karlsson, 2007). I en studie anger 38 procent av kvinnorna och 48 procent av 

männen att de inte har någon informell hjälp (Sand, 2002). 

 

Tidigare forskning 

 

Här presenteras vilket stöd som efterfrågas av anhöriga, vad de upplever som stöd, hur stödet 

upplevs samt en reflektion över forskningen. Syftet med denna genomgång är inte att skapa en 

förförståelse som jag ska ta med mig in i intervjusituationen utan snarare att undersöka vad 

som tidigare ”förmedlats” till forskare och anhöriga inom detta område (DePoy & Gitlin, 

1999).  

 

Stöd som efterfrågas av anhöriga  

 

Forskning visar att det stöd som efterfrågas av anhöriga är: information om hur man kan få 

stöd och service samt kunskap om den anhöriges sjukdom och hälsa. Det upplevs även som 

viktigt att veta vart man kan vända sig för att få samtalsstöd. Ett bra stöd innebär ett gott be-

mötande, kontinuitet i vem som ger stödet, att hjälpen ges när den ska, flexibilitet och att det 

är individanpassat (Forinsky & Hathaway, 1999 i Almberg & Jansson, 2002; Sjögren, 1998 i 

Hansson et al, 2000; Krevers & Öberg, 2007; Nolan, Ingram & Watson, 2003; Socialstyrel-

sen, 2006a). Det kan också handla om ett känslomässigt stöd där den anhörige blir sedd och 

får möjlighet att i anhörigföreningar diskutera med andra som befinner sig i samma situation 

(Takman, 1991 & Johansson, 1991 i Forssell, 1998; Eek & Kjeldsberg, 1987; Patel, 1987; 

Solheim & Rygg, 1989, Nordhus, 1990; Nygård, 1991 i Ingebretsen, 1996a). Först och främst 

är det dock avlösning som efterfrågas av anhöriga vilket finns i många olika former t.ex. väx-

elvård, avlösning i hemmet, dagvård eller dagverksamhet etc. (Genell Andrén & Johansson, 

1998; Ors-holm, 2002). Rent generellt kan man ändå säga att stöd inte har samma betydelse 
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för alla anhöriga och att behovet förändras över tid (Almberg & Jansson, 2002; Forssell, 

1998; Ingebretsen, 1996b). Vissa anhöriga vill känna sig mindre bundna, ha praktisk hjälp, 

flexibel avlösning, förståelse från omgivningen för den anhöriges önskan om att vårda etc. 

(Forssell, 1998; Nolan et al., 2003).  

 Får de anhöriga det stöd de vill ha? Studier visar att det är få anhöriga som får det stöd de 

vill ha och som har någon betydelse för dem. Det individuella behovet blir oftast inte tillgodo-

sett och detta riktas som kritik från anhöriga mot kommunerna (Krevers & Öberg, 2007; Soci-

alstyrelsen, 2006a). En stor del av de anhöriga får inte heller kunskap om sin anhöriges sjuk-

dom i den utsträckning de önskar (Forssell, 1998; Krevers & Öberg, 2007).  

 

Så upplevs stödet 

 

Professionellt stöd 

 

Studier har visat att stress och psykiskt välbefinnande kan påverkas positivt genom att anhöri-

ga använder sig av dagvård (Gaugler, Shannon, Jarrot, Zarit, Parris Stephens, Townsend & 

Greene, 2003) Att ha sin make/maka på dagverksamhet kan ge en känsla av frihet och ge möj-

lighet för den anhörige att ha sina egna aktiviteter (Socialstyrelsen 1999; Socialstyrelsen, 

2002a). För att dagverksamheten ska ses som ett stöd måste den anhörige uppleva verksamhe-

ten som positivt såväl för sig själv som för den hjälpbehövande. Efter intervjuer med anhöriga 

kan följande kriterier nämnas som viktiga för en positiv upplevelse av dagverksamheten: 

 

 Aktiviteterna är individuellt anpassade utifrån den vårdades egna önskemål och möj-

ligheter. 

 Aktiviteterna uppfattas som meningsfulla, intressanta eller roliga samt (…) även nytti-

ga, till exempel rehabiliterande eller fysiskt stärkande. 

 Den vårdade upplever en samhörighet och en gemenskap med de övriga i verksamhe-

ten. 

 Dagverksamhetens tider passar in i vårdarens och den vårdades dagsrutiner i hemmet. 

 Avgifterna är inte för höga. 

 (Socialstyrelsen, 2002a:47 f.) 

 

Intervjuer med anhöriga män och kvinnor visar att det är ett stort beslut att ta emot hjälp 

från kommunen. Det kan vara psykiskt påfrestande och en främmande tanke att släppa in nya 

personer i sitt hem eller att låta den man vårdar lämna hemmet för att t.ex. gå på dagvård (So-

cialstyrelsen, 2002a). Den negativa upplevelsen av dagvården kan bli en känsla av stress över 

att få iväg sin make/maka i tid och att denne känner sig orolig för att åka iväg. För de som 

avbryter dagvården kan anledningar vara att den demente inte klarar av att vistas där, man får 

inte iväg maken/makan eller att personalen inte kan tillgodose behoven som den dementa har 

(Gaugler et al., 2003; Socialstyrelsen 1999; Socialstyrelsen, 2002a).  

Studier av anhöriga till make/maka med en demenssjukdom upplevelse av att delta i en 

anhöriggrupp visar att vissa inte upplever sig klara av sin situation bättre efter att ha deltagit i 

gruppsamtal. Detta kan hänga ihop med en otillräcklighetskänsla, d.v.s. att de upplever att de 

inte klarar av situationen även om de bemästrar den bra. I blandade anhöriggrupper, äkta ma-



 13 

kar, barn eller andra närstående, var deltagarnas upplevelse däremot att det var ett stöd att 

möta personer med liknande situation, få information och få bekräftelse av sina känslor d.v.s. 

att det är okej att ha negativa känslor. Gruppen fungerar som en ”inspirationskälla” till att 

hitta nya vägar och ger omväxling i tillvaron (Almberg & Jansson, 2003; Ingebretsen, 1996; 

Nolan et al., 2003). För vissa minskar det även känslan av ensamhet. Upplevelsen av att delta 

i en studiecirkel med andra anhöriga är att man klarar vardagen bättre när man får ny kunskap 

och en ökad tolerans att klara av den demenssjuke (Almberg & Jansson, 2003; Nolan et al., 

2003). I en rapport (Socialstyrelsen, 2000a) med syfte att beskriva anhörigvårdares syn på 

kommunernas anhörigstöd tas inte anhöriggrupper upp som ett stöd vilket kan bekräftas av 

granskningar som gjorts av den kommunala hjälpen, ”att det i stort sett bara är Röda Korset, 

anhörigorganisationer och svenska kyrkan som erbjuder anhöriga utbildning och gruppstöd” 

(Jegermalm, 2003:172).  

Professionellt stöd från t.ex. vårdpersonal blir ett sätt för anhöriga att klara av situationen 

(Almberg & Jansson, 2003). Delaktighet, individanpassat stöd och fördjupade samtal mellan 

anhöriga och biståndshandläggare ger en positiv upplevelse av stödet (Socialstyrelsen, 2002 

Att synliggöra det osynliga i Socialstyrelsen, 2002c). Stödet upplevs även som positivt när det 

sker en kontinuitet i stödet och när anhöriga möts med respekt och stödet man får är det man 

verkligen behöver och har efterfrågat (Forssell, 1998; Wiles, 2003).  

Följande fyra punkter presenterar vad anhöriga upplever som värdefulla delar i stödet och 

vad stödet bör ge för resultat:  

 

 ökad livskvalitet för omsorgstagaren; 

 ökad livskvalitet för den anhörige; 

 erkännande och stöd i hjälpgivarrollen; 

 att stödet ges på ett sådant sätt att den anhörige respekteras och värderas, deras kun-

skap erkänns och de tillåts att uttrycka sin mening. 

 

(Qureshi, Bamford, Nicholas, Patmore & Harris, 2000 i Nolan et al., 2003:132) 

 

Om anhöriga anser att professionella inte har den rätta kunskapen eller bemötandet, ger 

varken stödet trygghet eller inger förtroende (Socialstyrelsen, 2002a). När anhöriga upplever 

att den formella hjälpen är svår att komma i kontakt med, man vet inte vart man ska vända 

sig, man vet inte vad som erbjuds, man vet inte vad man har rätt till och det blir ett förhand-

lande om vad man kan få för stöd upplevs inte den hjälpen som samhället erbjuder som stöd 

(Forssell, 1998; Wiles, 2003). Om dialog mellan anhöriga och professionella saknas avböjer 

ofta anhöriga att ta emot stöd även om det finns och stödet inte är kostsamt (Nolan et al., 

2003). Det händer att anhöriga inte känner sig erkända för den kunskap de besitter och att den 

inte tas tillvara i mötet med den formella omsorgen (Nolan et al., 2003; Socialstyrelsen, 

2002d). Många anhöriga upplever att de inte får det stöd de vill ha och som är betydelsefullt 

för dem och att det individuella behovet inte blir tillgodosett (Krevers & Öberg, 2007; Social-

styrelsen, 2002a). Följden av detta kan bli att anhöriga inte tar emot hjälp eller avbryter påbör-

jade insatser (Socialstyrelsen, 2002a). 

Under rubriken att vara anhörig framkom att hälsan oftast påverkas negativt av den nya 

situationen. I en studie som gjorts i Varbergs kommun visas att anhöriga som gick på hälso-

kontroll, deltog i ett strukturerat hälsosamtal hos en distriktsköterska samt deltog i olika frisk-
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vårds satsningar upplevde en förbättrad hälsa och livskvalitet efter sex månader av förebyg-

gande hälso- och friskvård (Socialstyrelsen, 2002e). 

 

Informellt stöd 

 

Stöd från familj och vänner, blir ett sätt att gå vidare i sorgarbetet och ett bra stöd ger en upp-

levelse av att kunna berätta positiva saker om händelser med den sjuke efter dennes bortgång. 

Stöd under sjukdomsförloppet och efter den sjukes dödsfall ger en känsla av lättnad för den 

anhörige (Almberg & Jansson, 2003). Förmågan att ta till vara på sociala kontakter upplevs av 

anhöriga som ett stöd som kan öka livskvaliteten (Rapp, Shumaker, Schmidt, Naughton, & 

Anderson, 1998). Om den anhörige behöver tala med någon eller har problem så vänder sig de 

flesta först och främst till familj eller vänner. För anställda anhörigvårdare minskar inte käns-

lan av bundenhet trots den informella hjälpen eftersom lönen skapar en känsla av ansvar och 

förpliktelser. Den informella hjälpen kan inte heller täcka hela stödbehovet. När den demens-

sjukes beteende ändras kan anhöriga uppleva det som svårt att umgås med andra. Kanske 

skäms den anhörige för det förändrade beteendet. Detta gör det svårare att umgås med familj 

och vänner (Sand, 2002). 

 

Coping 

 

För att klara av det skiftande beteendet hos den demenssjuke och känslan av stress använder 

sig anhöriga av olika coping strategier och dessa blir som ett stöd. Coping kan definieras dels 

som: ”coping är sådana beteendemässiga eller kognitiva reaktioner på stress och allvarliga 

påfrestningar, som syftar till att ändra den påfrestande situationen, hålla stressen under kon-

troll, förbereda sig på den, eller att förebygga den” (Tornstam, 2005:237). Eller något enklare 

som: ”det som människor gör (genom agerande eller tänkande) för att öka känslan av välbe-

finnande i deras liv och för att undvika att bli skadad av (potentiella) stressiga händelser” 

(Turnbull & Turnbull, 1993 i Nolan et al., 2003:133 f.).  

156 anhöriga har i en studie själva uttryckt vilka coping strategier de använder och ser 

som mest hjälpsamma och de kan sammanfattas under tre rubriker: problemlösande taktik, 

kognitiva strategier och stress reducerande strategier. Problemlösande taktik handlar dels om 

att tänka på och övervinna problemet, förebygga problemen innan de dyker upp, lita på sin 

egen kunskap och planera i förväg. De kognitiva strategierna handlar mer om att inse att det 

finns de som har det värre, se det positiva i situationen och att ta dag för dag. Titta på tv, läsa 

eller liknande för att tänka på annat, gråta samt använda avslappnande tekniker är exempel på 

stress reducerande strategier (Nolan et al., 2003). Det är tydligt att anhöriga använder sig av 

en varierande bredd av coping strategier för att försöka bemästra sin situation.  
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Varför stödet behövs 

 

För många anhöriga kan det bli svårt att veta hur de ska förhålla sig till den nya situationen 

som har uppstått och genom samtal med såväl professionella som andra i liknande situation 

får inte bara de anhöriga utan även den demenssjuke bättre kvalitet på livet (Grafström, 1994 i 

Almberg & Jansson, 2002; Sand, 2002; Scott, Lewis & Loughlin, 2005). För att hjälpa den 

anhörige att dels anpassa sig till situationen och dels för att kunna bygga upp en relation mel-

lan anhöriga och formella omsorgsgivare bör stödinsatsen komma in tidigt i sjukdomsproces-

sen (Almberg & Jansson, 2002; Ingebretsen, 1996). 

 En studie gjord i Stockholms län som jämför hälsosituationen för personer som vårdar 

med personer som inte vårdar, visar att sämst hälsa hade de som vårdade en anhörig i hem-

met. Det går att finna ett samband mellan ett högt antal vårdtimmar och ohälsa samt psykiska 

symtom (Szebehely, 2005). 

 Vissa stressforskare har kommit fram till att dåligt socialt stöd är bättre än inget socialt 

stöd alls (Lincoln, 2000). Några förklaringar till varför socialt stöd är bra för hälsan kan vara 

att: ”social isolering och bristande socialt stöd är ångestskapande och stressande i sig”, socialt 

stöd kan fungera som en buffert mot stress, det påverkar hälsan positivt och gör det lättare att 

ta del av hälsostödjande resurser (House et al., 1998; House, 2001 i Karlsson, 2007:521 ff.). 

Förmågan att ta vara på det sociala stödet blir en coping strategi som kan minska depression 

och förbättra hälsan (Rapp et al., 1998). 

 

Reflektion kring tidigare forskning 

 

Efter att ha tagit del av tidigare forskning visar det sig att det knappt finns någon evidensbase-

rad kunskap om vilka effekter olika stödinsatser har för anhöriga, varken nationellt eller inter-

nationellt (Biegel, Sales & Schultz, 1991; Twigg, 1989 & 1990 i Hansson et al., 2000; Genell 

Andrén & Johansson, 1998; Sand, 2007; SBU, 2006). Avlösning är något som oftast efterfrå-

gas av anhöriga men enligt en litteraturöversikt (SBU, 2006) jag tagit del av visar det sig att 

inte tillräckligt många studier gjorts och därför finns ingen säker vetenskaplig kunskap om 

nyttan av avlastande stöd utanför hemmet. Däremot kan man säkerställa nyttan av psykosocia-

la träningsprogram och träningsprogram i omvårdnad som minskar stressen och oron hos an-

höriga (SBU, 2006). Även om det är svårt att finna vetenskapligt belagd kunskap om olika 

stödinsatsers effekter kan det konstateras att stöd behövs då livet ändras när en anhörig får en 

demenssjukdom (Almberg et al., 1997; Almberg & Jansson, 2002; Ingebretsen, 1996a; Ingeb-

retsen, 1996b; Nordhus, 1996; Wiles, 2003). 

Jag anser att denna genomgång visar att trots att medel satsas och att en eventuell lagänd-

ring är på gång som ska vara de anhöriga till gagn så saknas en bild av anhörigas upplevelse 

av stöd i den bemärkelsen att deras subjektiva upplevelse får betydelse. För anhöriga kanske 

det handlar om att bli sedd och få information om sjukdomsförlopp men sen då? Det måste 

finnas någonting mer, kanske en annan dimension av vad stöd är, mönster eller begrepp som 

utgår från den anhörige själv och som hjälper oss att förstå betydelsen av stöd. Nolan et al. 

(2003) för samma resonemang och menar att trots att forskningen kring stöd till anhöriga inte 

kan visa på vilka effekter nuvarande metoder har så bör denna forskning fortsätta. Anhöriga 

bör dock ses som experter inom området och ges en mer betydande roll (Nolan et al., 2003).  I 
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denna studie blir det följaktligen vad den anhörige upplever som stöd i den situation där hon 

befinner sig. 

Genom att i intervjusituationen inte på förhand ha en färdig definition av vad stöd är eller 

att fråga om en specifik insats, ger jag en möjlighet till mina intervjupersoner att själva be-

skriva sin upplevelse. Något som jag kan tycka saknas i dagens forskning. Detta upplever jag 

motiverar den fenomenologiska ansatsen (DePoy & Gitlin, 1999). 
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Metod 
 

Teoretisk utgångspunkt 

 

På ett plan kan man säga att denna studie saknar en teoretisk utgångspunkt och detta med an-

ledning av att stöd till anhöriga ännu så länge, till stora delar, är teoretiskt outvecklat (Hans-

son et al., 2000; Genell Andrén & Johansson, 1998; Sand, 2007). Detta gör att det är mera 

lämpligt att arbeta induktivt och på så sätt skapa teorier (DePoy & Gitlin, 1999). Men också 

p.g.a. att studien vilar på den fenomenologiska vetenskapsteorin och analys och tolkning av 

värde är även den som görs av intervjupersonen själv under intervjun (a.a.). Det som är av 

intresse är att få en så exakt beskrivning av den intervjuades livsvärld som möjligt och då utan 

förklaringar till orsaker eller upplevelsens ursprung (Kvale, 1997). Med hänvisning till vad 

som nu beskrivits kan fenomenologin därför på ett annat plan sägas ge studien ett metateore-

tiskt ramverk. 

 

Urval och datainsamling  

 

Urval av litteratur och dataundersökning 

 

Tanken med valet av litteratur till denna studie var att placera in studien i ett sammanhang 

men även att ge läsaren en förförståelse. Min egen förförståelse ska mera ses som en parantes 

och inte som något jag har använt mig av vid intervjutillfället (Kvale, 1997; Lindgren, 1994).  

 Syftet med uppsatsen är att genom kvalitativa intervjuer fånga intervjupersonernas upple-

velse av stöd och få en förståelse av vad det betyder för dem i deras situation som anhörig till 

en make med en demenssjukdom. En genomgång av kunskapen inom detta område har därför 

utgått från detta syfte. Följande sökord har använts för att finna litteratur och forskning inom 

området: Alzheimer, anhöriga, anhörigstöd, anhörigvårdare, coping, demens, familj, formellt 

stöd, hemmavård, informella anhörigvårdare, informellt stöd, socialt stöd, stöd, upplevelse 

och äldre.  

Jag har sökt i databaser som; artikelsök, Social Services Abstracts och på Libris, läst av-

handlingar, artiklar och andra c-uppsatser för att se vilka referenser som använts. Jag har även 

sökt på Google, Socialstyrelsens hemsida och Nationellt anhörigcentrum samt kontaktat kun-

niga personer inom området.  

 

Urval av intervjupersoner 

 

I denna studie har ett strategiskt urval gjorts (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2007). Syftet med urvalet har inte varit att kunna generalisera då det varken är fenomenolo-

giskt intressant eller möjligt med ett sådant litet urval utan snarare för att uppnå intern validi-

tet (a.a.) för de mönster och begrepp som eventuellt hittas i det insamlade materialet.  
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För att få hjälp med att hitta fyra intervjupersoner vände jag mig till en anhörigkonsulent 

och angav följande kriterier som intervjupersonerna skulle uppfylla: de skulle vara kvinnor, 

bo med en make som har en demenssjukdom, ha insatser från kommunen och bo i samma 

kommun. Jag är medveten om det faktum att kvinnorna på olika sätt har haft kontakt med 

nyss nämnde anhörigkonsulent och att det i sin tur kan ha påverkan på det urval som har 

gjorts. Utav hänsyn till mina intervjupersoner ansåg jag det dock viktigt att de i första skedet 

kontaktades av någon de kände. Detta för att ge dem tid att tänka igenom sin medverkan nog-

grant. Jag ansåg det också vara av betydelse att de var motiverade att delta och hade viljan att 

berätta. Anhörigkonsulenten känner dessa kvinnor och har förhoppningvis kunskapen att se 

vilka som kan bidra till en värdefull studie i den meningen att de har förmågan att uttrycka sig 

och är intresserade av ämnet. Detta sagt, trots att det är en illusion att tro att den perfekta in-

tervjupersonen existerar (Kvale, 1997). Tre utav kvinnorna kom jag i kontakt med genom 

anhörigkonsulenten men den fjärde fick jag tag på genom en hemtjänstgrupp. Detta p.g.a. att 

anhörigkonsulenten blev sjuk och inte hade möjlighet att hjälpa till med den fjärde intervju-

personen. Kvinnan uppfyllde ändå de kriterier jag ställt upp. 

Anledningen till att mitt urval består av kvinnor är att det kan vara av större intresse att 

undersöka det som är mer vanligt förekommande än det som är mer ovanligt (Esaiasson et al.; 

2007), d.v.s. det är mer vanligt att kvinnor än män vårdar en anhörig (Almberg et al., 1997; 

Rapp et al., 1998; Szebehely, 2005). Fördelen med ett precist urval är att kunskapen om dem 

som undersöks, kvinnliga anhörigvårdare till demenssjuka blir djupare. Nackdelen kan bli att 

anhöriga inte ses ur ett bredare perspektiv (Socialstyrelsen, 2006b).  

 

Metod för datainsamling 

 

Perspektivet i min uppsats är fenomenologiskt och jag har med anledning av detta valt att 

genomföra fyra kvalitativa intervjuer (Wallén, 1996). För att möjliggöra denna studie har jag 

varit tvungen att göra avgränsningar, vilket har skett på flera sätt. Dels när det gäller urvalet 

av intervjupersoner, där jag har begränsat antalet, samt vilken typ av anhöriga jag är intresse-

rad av att undersöka: makor vilkas män har en demenssjukdom. Jag har däremot valt att inte 

avgränsa mig när det gäller definitionen av stöd med syftet att intervjupersonerna själva defi-

nierar detta fenomen. 

Den fenomenologiska ansatsen är lämplig att välja då man är ute efter intervjupersonernas 

egna upplevelser av stöd och vill fånga en rik beskrivning av fenomenet som ska undersökas. 

Det handlar om att göra det osynliga synligt och att ta fram det väsentliga i intervjupersoner-

nas svar och om att beskriva innehåll och struktur (Kvale, 1997). Det är viktigt att vara med-

veten om sin egen förförståelse och sätta den inom parantes och försöka att inte ta den med 

sig in i intervjusituationen (Larsson, 1994; Lindgren, 1994; Kvale, 1997). 

 Med anledning av att upplevelsen av stöd är individuell (Genell Andrén & Johansson, 

1998; Johansson, 2007) har jag valt att göra en kvalitativ studie med intervjuer. Varför den 

kvalitativa intervjun passar så bra vid denna typ av studie är p.g.a. dess förmåga att ”träda in i 

och beskriva den levda vardagsvärlden” (Kvale, 1997:55). Vid intervjutillfället har jag som 

intervjuare försökt tänka på att vara öppen för den intervjuades livsvärld och att lyssna utan 

att ha förutfattade meningar och undvika att avbryta intervjupersonen (a.a.). Under intervju-

tillfället försökte jag att inte lägga på dem någon definition av stöd. De fick istället själva re-

flektera kring begreppet stöd. 
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Intervjuerna genomfördes hemma hos intervjupersonerna i en så lugn miljö som möjligt. 

Innan intervjun började informerades de om syftet med intervjun utan att jag gick in på några 

närmare detaljer om vad jag menade med stöd, detta för att inte styra intervjupersonerna. De 

blev även informerade om att de när som helst kunde avbryta intervjun, att jag hade tystnads-

plikt och att deras konfidentialitet skyddas (Vetenskapsrådet, 1990). Intervjun avslutades med 

att de fick göra ytterligare tillägg om de kände att det var något mer de ville ta upp. Jag ville 

ge en klar ram åt intervjun (Kvale, 1997).  

Intervjuerna spelades in på band vilket gjorde att det blev lättare att koncentrera sig på in-

tervjupersonerna. Nackdelen med att använda sig av bandspelare jämfört med videobandspe-

lare är att t.ex. ansiktsuttryck och kroppshållning inte går att registrera (a.a.). Intervjuerna tog 

mellan 40 till 50 minuter. 

När intervjuerna var färdiga transkriberades de, vilket resulterade i cirka 80 sidor (ett och 

ett halvt radavstånd) skriftligt material. Jag valde att göra detta själv för att jag hade den bästa 

kunskapen om situationen och för att få möjlighet att se materialet ur en annan synvinkel. 

Själva transkriberingen gör att nya reflektioner och slutledningar kan uppstå (Malterud, 1998). 

 

Intervjuguiden 

 

Intervjuguiden (se bilaga 1) utformades utifrån teman som var intressanta att ta upp med tanke 

på syftet med uppsatsen. De tre huvudtemana som behandlades var: intervjupersonens liv idag 

jämfört med innan maken blev sjuk, vad stöd innebär för intervjupersonerna och hur stödet 

upplevs. Eftersom jag ville att intervjupersonerna själva skulle ge uttryck för sin upplevelse 

av stöd valde jag att ha en halvstrukturerad intervju och intervjufrågorna blev mer som ett 

stöd med översikt över de ämnen jag ville ta upp än klart formulerade frågor (Kvale, 1997). 

 De frågor som ställdes under intervjun försökte jag formulera så klart och tydligt som 

möjligt för att öka dynamiken och skapa ett bra samspel mellan mig och intervjupersonen 

(a.a.) 

 

Metod för analys 

 

I kvalitativ forskning kan analysen ske utifrån en empirinära strategi eller mer deduktivt. Den 

empirinära strategin innebär att finna mönster eller begrepp i det material man samlat in och 

att man inte utgår ifrån teoretiska perspektiv (Larsson, 2005). Analysen av anhörigas upple-

velse av stöd följer det först nämnda.  

Den fenomenologiska studien koncentrerar sig på upplevelsen (Depoy & Gitlin, 1999). 

Syftet med analysen är inte att förklara fenomenet stöd med olika teorier utan det handlar om 

att förstå vad som är innehållet i fenomenet stöd (Larsson, 1994). Meningen är även att inter-

vjupersonerna själva bidrar med tolkning och analys under själva intervjun (DePoy & Gitlin, 

1999) vilket i sin tur förutsätter att de är engagerade i ämnet, hur urvalet gjorts får stor bety-

delse. Det handlar om att få en helhetsbeskrivning av stöd och att greppa dels det som är es-

sentiellt men även dels det som inte är essentiellt (Larsson, 1994).  

Jag vill med studien fånga intervjupersonernas upplevelse av stöd och få en förståelse av 

vad det betyder för dem i deras situation som anhörig med en make som har en demenssjuk-

dom och då är det lämpligt att bearbeta resultatet utifrån meningskoncentrering. Denna typ av 
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analys kan beskrivas i fem steg: i Steg 1: läser man igenom hela intervjun, i Steg 2: plockas 

meningsenheter ut som intervjupersonen ger uttryck för, i Steg 3: tas temat ut i varje me-

ningsenhet, i Steg 4: ställs frågor till meningsenheterna utifrån studiens frågeställningar och i 

Steg 5: knyts alla teman samman till en deskriptiv text. Dessa steg föregås av transkribering 

av materialet (Kvale, 1997). De huvudteman som jag fann efter att ha gått igenom materialet 

beträffande vad som upplevs som stöd är: kommunikation, frihet, förståelse och kunskap. Hu-

vudtemana gällande upplevelsen av stöd är: betydelsefullt, tryggt, otillräckligt/inte tillfreds-

ställande och komplicerat. Utifrån dessa har jag sedan funnit ett antal centrala teman som pre-

senteras i två fyrfältare. 

 

Validitet 

 

Validitet inom den fenomenologiska vetenskapsteorin handlar om att ”beskrivningen av fe-

nomenet skall överensstämma med alla möjliga sätt att uppleva fenomenet. Essensen skall 

finnas i alla tänkbara upplevelser av fenomenet.” (Larsson, 1994:182). Genom att inte ställa 

alltför ledande frågor, inte avbryta och att fördomsfritt lyssna på intervjupersonerna avsåg jag 

att öka validiteten då de på så sätt fick ge uttryck för sina upplevelser. 

Min ambition har varit att ha en validitetsgranskning genom hela arbetet med studien. Va-

lidering ska därför ske vid planeringen, intervjun, utskriften, analysen, valideringen och rap-

porteringen (Kvale, 1997). Jag ser det som viktigt att jag är trogen de intervjuades beskrivning 

av livsvärlden och att jag ser kritiskt på min analys (a.a.).  

  

Reliabilitet 

 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet (Bell, 2006) och det finns många faktorer som kan på-

verka den. Genom att intervjuerna gjordes i intervjupersonernas hemmiljö hoppas jag att de 

upplevde situationen som lugn och trygg vilket borde öka reliabiliteten. Tanken med intervju-

guiden är att den innehåller teman som utgår ifrån syftet med uppsatsen men att intervjuper-

sonerna sedan får styra vad de vill prata om. Ett sätt att pröva svarens reliabilitet har varit att 

ställa följdfrågor och kritiska frågor. För att öka utskriftens reliabilitet har jag strävat efter att 

vara så noggrann som möjligt (Kvale, 1997). 

 För att ge en möjlighet för läsaren att kontrollera min reliabilitet som analytiker har jag 

valt att presentera resultat och analys ihop tema för tema. Detta gör att det förhoppningsvis 

blir enklare att följa stegen i analysprocessen (a.a.). Jag väljer att göra på detta sätt då jag 

genomför undersökning på egen hand och således är ensam analytiker av materialet. 

 

Generalitet 

 

Den fenomenlogiska frågeställningen fokuserar på upplevelsen ur ett individperspektiv och 

inte på att generalisera till en hel grupp (DePoy & Gitlin, 1999). Min avsikt är med andra ord 

inte att generalisera till gruppen makor med män som har en demenssjukdom. Om detta trots 

allt hade varit syftet så hade en generalisering inte varit möjligt utifrån ett sådant litet urval på 

endast fyra intervjupersoner (Esaiasson et al., 2007). 
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Etiska överväganden 

 

I denna undersökning anser jag att följande etiska frågor har varit viktiga att ställa: finns det 

några fördelar med undersökningen?, hur mycket information bör ges till intervjupersonerna?, 

hur kan deras konfidentialitet skyddas?, får undersökningen några konsekvenser för dem som 

deltar?, hur kan min roll påverka undersökningen och kommer frågorna beröra terapeutiska 

frågor? När det gäller frågor som kan beröra de terapeutiska så försökte jag vara vaksam på 

att intervjusituationen inte blev en terapeutisk sådan vilken kan vara svår att hantera (Kvale, 

1997). Vidare ville jag undvika att ställa allt för känsliga, närgånga eller påträngande frågor 

(Ejlertsson, 2005). 

Jag anser att det är viktigt att skydda intervjupersonernas konfidentialitet och kommer där-

för inte nämna dem vid deras riktiga namn eller nämna uppgifter som kan röja deras person.   

 

Fyra huvudkrav 

 

För att skydda individen har jag tagit hänsyn till fyra huvudkrav som berör; information, sam-

tycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 1990). För att uppfylla informations-

kravet informerade jag deltagarna om att det var frivilligt att var med i undersökningen, de 

fick när som helst avbryta sin medverkan, syftet med undersökningen presenterades samt ge-

nomförandet och de informerades om hur resultatet kommer att presenteras. För att uppfylla 

samtyckeskravet hade deltagarna själva rätt att bestämma över sitt deltagande. Konfidentiali-

tetskravet har jag strävat efter att uppnå genom att skydda deltagarns identitet dels genom att 

göra det svårt att identifiera intervjupersonerna genom att inte uppge alltför detaljerade be-

skrivningar av dem men även dels genom att förvara band och material så att ingen obehörig 

har tillgång till det. Jag är även medveten om min tystnadsplikt. Nyttjandekravet innebär att 

allt material jag samlat in enbart kommer att användas för denna uppsats.  

 

Studiens begränsningar 

 

Jag är medveten om att mina kunskaper om den fenomenologiska vetenskapsteorin är begrän-

sade, vilket gör att jag bör vara försiktig med att kalla min ansats för fenomenologisk (Malte-

rud, 1998). Det är kanske mer lämpligt att säga att fenomenologin i denna studie fungerar som 

en metateoretisk ram. 

Vidare görs studien på ett litet urval, fyra personer och kan därför endast ses som en be-

skrivning av just deras upplevelser. Studiens validitet och reliabilitet diskuteras närmare i dis-

kussionen.  
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Resultat och Analys 
 

Jag har här valt att presentera resultatet och analysen utifrån de begrepp och centrala teman 

jag funnit i mitt textmaterial. Detta för att göra det lättare att granska stegen i min analys och 

att möjliggöra en kontroll av min reliabilitet. Resultat- och analysdelen avslutas med en sam-

manfattande analys. 

 

Presentation av intervjupersonerna 

 

Här följer en kortare presentation av intervjupersonerna samt vilken kommunal hjälp de har. 

Alla namn som nämns är fingerade och uppgifter som kan röja personernas identitet har tagit 

borts. 

 

Intervjuperson 1 – Vera 

 

Vera är 67 år och pensionär men har varit yrkesverksam i över 40 år. Hon bor med sin make, 

Rolf, och tillsammans har de två vuxna barn. En stor del av släkten bor i samma kommun som 

Vera och Rolf. Vera har inga direkta fritidsintressen men ägnar mycket tid åt huset och att 

läsa. Innan Rolf blev sjuk reste de mycket. Han har varit sjuk sedan början av 2000-talet, då 

han fick en ryggmärgsskada och det uppstod komplikationer i samband med den. Rolf går 

väldigt dåligt, kan när som helst ramla och sitter i rullstol när de befinner sig utanför huset. 

Han blir fort trött. Rolf har haft en stroke och till följd av detta fått en demens som inte är dia-

gnostiserad. Demensen gör att Rolf bl.a. har svårt att hålla i kniv och gaffel, spiller när han 

äter och blir lätt orolig. Han kan inte göra några sysslor i hemmet. Vera och Rolf har hjälp 

från kommunen i form av hemtjänst, trygghetslarm och växelvård. Vera deltar även i en anhö-

rigcirkel. 

 

Intervjuperson 2- Gunilla 

 

Gunilla är 66 år och pensionerad men arbetar en och en halv dag i veckan. Hon bor med sin 

make, Sven, i stan. De har en dotter som bor på annan ort. Gunilla vill gärna ägna sig åt släkt-

forskning men har p.g.a. makens sjukdom svårt att finna tid till det. Sven har Parkinson och 

Vaskulär demens och klarar inte att sköta sin egen person eller något som har med hemmet att 

göra. Gunilla beskriver Sven som nedstämd, han har svårt med språket, svårt med logiska 

slutledningar, långsamma rörelser, svårt att gå, svag hörsel, problem med talet och ibland får 

han vanföreställningar. Gunilla och Sven har hjälp från kommunen i form av hemtjänst och 

trygghetslarm. Gunilla har deltagit i anhörigcirklar. 

 

Intervjuperson 3 – Siv 

 

Siv är 72 år och pensionär men arbetar ideellt i en förening. Hon bor med sin make Göran. De 

har tre vuxna barn. Siv har olika fritidsintressen men vissa problem med att ägna sig åt dem 

p.g.a. av makens sjukdom. Göran har varit sjuk i några år men när han för cirka ett år sedan 

fick en hjärnblödning ändrades situation totalt. Siv beskriver honom som aggressiv, han kan 
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skrika åt henne i timmar, allt hon gör blir fel och de kan inte ha några ordentliga samtal då 

han lever i sin egen värld. Göran är mycket rörlig och går utan hjälpmedel. Siv och Göran har 

hjälp från kommunen i form av hemtjänst. Siv deltar i anhörigcirklar. 

 

Intervjuperson 4 – Berit 

 

Berit är 74 år och bor med sin make Lars. De har två vuxna barn. Berit har svårt att ägna sig åt 

eventuella fritidsintressen p.g.a. makens sjukdom. Lars har en långt gången Alzheimer som 

han först visade tecken på för cirka sex år sedan och behöver nu hjälp med det mesta. Lars har 

stora problem med hörseln och det är inte alltid han känner igen barn och barnbarn eller Berit. 

Lars ska inom kort flytta till ett äldreboende. Berit och Lars har hjälp från kommunen i form 

av hemtjänst och trygghetslarm. Berit har deltagit i anhörigcirklar. 

 

Kvinnans situation  

 

I detta stycke kommer jag att beskriva hur kvinnorna beskriver sin situation. Det finns några 

gemensamma teman som samtliga fyra kvinnor tar upp och som handlar om hur deras liv ser 

ut idag: de får sköta allt som har med hemmet att göra, de känner sig bundna, det är svårt att 

ha fritidsintressen, situationen upplevs som psykiskt jobbig och det är svårt att tillsammans 

med maken gå bort på besök. Alla kvinnorna utom Siv nämner även att de inte längre kan 

göra några resor.  

 

Ingen hjälp av maken 

 

Vera berättar att det är hon som gör allt hemma och att det går för runt. Hon säger att de tidi-

gare inte delade på sysslorna såsom ungdomarna gör idag men att var och en ändå hade sina 

uppgifter. 

 

”Ja det gjorde vi kanske inte så mycket. Inte som ungdomarna har det idag, så himla uppde-

lat. Man gjorde det man var bäst på. Han fixa, lade om däck medans jag dammsög. Man 

gjorde de som man är bra på. Så det var inte så uppdelat. Men visst är det skillnad o gudars... 

Nu har ju fått lärt mig allting, både snickra och måla och rörmockeri. Sånt som han skötte 

förut […].” (Vera) 

 

Gunilla säger att hon tar hand om hushållet, trädgården, bilen, ja det mesta. Det är mycket 

som ska göras med huset och hon får nu ta kontakt med hantverkare, sköta inbetalningar, se 

till att däcken blir bytta, ta in och ut utemöbler samt laga frukost till Sven. På frågan om hon 

har tagit över någon syssla som maken tidigare gjorde svarar hon att:  

 

”Nja, det är väl det här med när pannan krånglar såna saker som den har gjort väldigt myck-

et. Ehh, men det har jag ju fått gjort även innan Sven blev så pass dålig fick jag ju sköta så-

dana saker också men ändå tidigare gjorde han ju sådana saker också. Ringde och beställde 

olja. Såna saker som män traditionellt brukar göra. Byta proppar och säkringar sånt har ju 
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jag fått göra nu och skruva i skruvar och spika upp saker det har ju han gjort tidigare.” (Gu-

nilla) 

 

Precis som för de övriga säger Siv att allt nu är hennes ansvar och att nya uppgifter tillkommit 

som gör att det aldrig tar slut med allt som ska göras. 

 

” [...] jag ska göra allt, jag har hela den här stora tomten och huset jag ska göra allt. Man 

håller ju på hela tiden med nåt för att man ska kunna bo kvar här.” (Siv) 

 

Berit säger att det är som att ha ett litet barn. Först ska hon ta hand om hushållssysslorna och 

sen måste hon även ta hand om sin man. 

 

”I och med att han inte kan nånting, kan inte hjälpa till med den allra minsta lilla grej. Det 

enda han kan göra är att bädda sin säng och det har han aldrig gjort förr. Men det är det 

enda också. Sen får jag se till att han klär på sig och…tvättar sig och allt sånt där och byter 

kläderna [...].” (Berit) 

 

Bunden 

 

Alla fyra kvinnorna har svårt att lämna hemmet p.g.a. makens sjukdom. För Vera handlar det 

om att hon skulle vilja kunna lämna hemmet när hon vill, göra vad hon vill och äta vad hon 

vill. I och med att maken behöver hjälp när han ska på toaletten och har lätt för att ramla vå-

gar inte Vera lämna honom allt för långa stunder själv hemma och hon känner sig stressad när 

hon är ute för att göra ärenden. 

 

”Jag planerar aldrig dag för dag, det går inte. Det går inte utan jag tar varje dag som den 

kommer för att det är Rolf som styr mig. Det är beroende på vad som har hänt under natten i 

sängen oftast så får man byta rent varenda morgon å det ska duschas å det ska, ja det är mas-

sor. [...] Så jag tar dagen för vad den är.  Just det här att man är så himla bunden. Så in i 

bombens bunden.” (Vera) 

 

För Gunilla är det flera faktorer som gör att hon känner sig bunden. Dels vill hon inte lämna 

maken hemma själv för långa stunder men sen vill hon gärna vara hemma när hemtjänsten är 

där för att kunna vara dem behjälplig om det behövs.  

 

”Ehh, ja det är klart att det är väldigt begränsat nu men jag försöker ju naturligtvis och vår 

dotter kommer ju hem då och då, hon bor ju i […] och kommer hem vissa helger och så där 

ibland någon kväll i veckan och ibland på morgonen och då underlättar det ju men det är 

klart att visst är det väldigt begränsat, just dom här tiderna också man ska passa och man kan 

inte bara sticka iväg och säga att nu åker jag och shoppar en eftermiddag eller åker till […] 

och gör någonting trevligt, det måste ju planeras väldigt noga i så fall och man ordnar…” 

(Gunilla) 

 

Siv upplever sig låst av sin man och då inte bara p.g.a. att hon inte kan lämna hemmet utan 

även för att hon har svårt att röra sig som hon vill i huset då han är över henne hela tiden. 
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”Jag skulle vilja att han fick komma bort hemifrån. Några timmar i veckan, det är vad jag 

just nu, jag vet inte hur det är om två månader, det blir ju inte bättre, det blir ju sämre hela 

tiden det har jag märkt nu. Han kan stå över mig alltså, igår fick jag inte gå ut från sovrum-

met när jag skulle åka. Då stod han i vägen och bara va arg. Och då kommer det som ett 

mantra som han kör hela tiden, det är helt, man blir så slut så man vet inte vad man ska göra 

av sig.” (Siv) 

 

Berit känner sig även hon låst men har kommit så långt att hon lämnar hemmet även om ma-

nen inte har någon tillsyn. Hon känner att hon måste få lite rörelsefrihet. 

 

”Ja, man är låst, man har som ett stort barn.” (Berit) 

 

Svårt med fritidsaktiviteter 

 

Vera säger att det är svårt att ha en hobby då hon måste ta hand om Rolf och allt som har med 

huset att göra. Tiden räcker inte till. 

 

”Hobbyn är att hus, heminredning älskar jag och sen är det ju massor på en tomt att göra 

och jag är ju ensam nu som sköter allt det här så det går för runt. Så hobbyn det är hemin-

redning, böckerna, jag läser oerhört mycket.” (Vera) 

 

Gunilla hade tänkt att hon skulle ägna tiden åt släktforskning och kanske gå några kurser när 

hon gick i pension men hon upplever att det är svårt att sätta sig ner och få den tiden. När 

hemtjänsten kommer vill hon finnas där om de behöver henne och annars tar tomten och hus-

hållet mycket tid. 

 

”Ja, jag hade ju tänkt, jag började så smått med släktforskning. Jag har underlag, cd-skivor 

och så vidare, men som du förstår är det lite svårt att hinna med det nu, det är bara spora-

diskt. Ska man jobba med det måste man sitta ganska länge åt gången för annars ger det ing-

enting för man måste gräva vidare och bakåt i tiden men jag har väl kommit lite grann. Men 

jag hoppas någon gång få tillfälle att fortsätta lite bakåt.” (Gunilla) 

 

För Siv handlar det mycket om att hon inte får någon ro när hon ska försöka ägna sig åt sina 

intressen eftersom hon får inte var ifred för sin man. Hon har tänkt sig att hon ska ägna sig åt 

måleriet men det går inte. Siv läser och läsandet blir en flykt. 

 

”Jag har väl fått…ja, jag sjunger i kör också, det har jag gjort i många, många år men an-

nars har jag fått lagt av, jag målade förut men jag kan inte va borta och jag får ingen ro, jag 

får inte…läsa om nätterna, hitta en annan värld.” (Siv) 

 

Berit ägnar mycket tid åt maken och detta gör att hon inte kan eller orkar ägna sig åt så myck-

et annat. Samtidigt kan det vara svårt att lämna hemmet. 
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”Det kan man ju inte ha, det enda är att när det är bingo brukar jag gå opp hit till […] men 

det är när dottern kan komma hit. Det är varannan vecka i så fall som hon kan komma och va 

här uppe och så kommer hennes man när han har slutat. Det är det enda för man kan inte ha 

några intressen, det går inte.” (Berit) 

 

Psykiskt jobbigt 

 

Att kvinnorna befinner sig i en psykiskt pressad situation ger de alla uttryck för på olika sätt. 

Vera gör det mesta kring Rolf själv, utom att duscha honom och hon upplever allt jobb med 

mannen som påfrestande. Att känna sig bunden till hemmet och att behöva kämpa för rätt till 

stöd, ökar även den mentala belastningen. 

 

”Sen känner man ju att man tar ju slut. Kanske inte fysiskt men psykiskt.” (Vera) 

 

Även Gunilla pratar om den psykiska belastningen och vad som får henne att inte passera 

gränsen och må sämre. 

 

”[…] att ha jobbet kvar är en förutsättning nästan för att jag ska kunna orka med psykiskt för 

det är så pass intressant och roligt så det vill jag ha kvar.” (Gunilla) 

 

Sivs make blir lätt aggressiv och han låter henne inte titta på tv eller läsa tidningen. Hon säger 

att han tycker att hon städar för mycket eller tvättar för mycket, ingenting hon gör blir bra. Siv 

säger att de inte kan ha en konversation med varandra då han inte förstår vad hon säger. Vid 

ett tillfälle trodde hon t.o.m. att Göran skulle slå ihjäl henne eftersom han var så arg på henne 

och stängde henne ute mitt i natten. 

 

”Aggressiv, han hänger över mig och skriker hela tiden. I timmar i sträck då känner man lik-

som att det är nånting som händer i kroppen att man får ont i kroppen, man får ont i bena. 

Just nu har han varit så hopplös ett par dygn. Så att jag känner mig yr, jag tål inte vid att ha 

det så här hur länge som helst, kroppen tar slut, det är så.” (Siv) 

 

Berit anser också att det är psykiskt påfrestande att leva i den situationen som hon lever. Hon 

säger att det är mera psykiskt tungt än fysiskt. De kan inte ha några samtal längre med var-

andra då Lars hör dåligt och inte förstår vad hon säger. 

 

”Så att allt inte bara blir som en grå vardag för det blir det ju till slut. Man orkar liksom ing-

enting för man tappar intresset för allting.” (Berit) 

 

Svårt att gå bort 

 

Makens sjukdom gör att det för alla fyra blir svårare att göra saker utanför hemmet. Istället för 

att gå bort får anhöriga och bekanta komma hemma till dem. 
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”Vi kan ju aldrig, alltså ska man gå bort. Det är ytters sällan vi går bort. Därför hindret är ju 

att Rolf sitter i rullstol och då måste de va tillgänglighet. Det är det första kruxet och sen är 

det det att han blir ju bara efter en kvart 20 minuter blir han trött och vill lägga sig. Och det 

tredje… och så är det ju det här med blöjor och hela den här biten. Så jag har ju gått tillbaka 

till det stadiet jag man hade när barna var små man fick ju ha med sig en jäkla massa grejer 

när man skulle någonstans. Gå bort det kan man glömma utan folk kommer hit, det är enklast 

så.” (Vera) 

 

”[…] men dom bor ju inte precis här i […]  heller så det är lite svårt att träffas personligen 

och så att tyvärr så bor de flesta i […], ja, det är inte så, ja visst de va här i somras och så 

men… det blir ju så att dom får komma hit istället för att vi åker dit.” (Gunilla) 

 

”Som till Agneta på födelsedagar, vi kan inte gå för Lars klarar inte av det. Och likadant åka 

till […] det går inte för vi såg när dom flyttade, Mona och dom att det gick inte bra. Han mår 

så dåligt efteråt. Så att alltid, Agneta och dom, dom är så jättesnälla för att är det någon som 

fyller år så kommer dom upp hit och firar det. Tar med sig mat och allting och det är jätte-

skönt.” (Berit) 

 

Siv och Göran var iväg på utomhus aktiviteter i somras men dessa har flyttats inomhus under 

hösten och vintern och Siv tycker att det blir för besvärligt att ta med honom nu. 

 

”[…] men nu är det ju slut i och med att det är höst och dom andra fortsätter i […]  men det 

blir för långa dagar vi kan inte åka dit åka på morgonen och komma hem på kvällen. [...] Nej 

och det är så intensivt, det är helt, det är dömt att misslyckas, jag orkar helt enkelt inte hålla 

koll…” (Siv) 

 

Vad som upplevs som stöd 

 

Jag har i mitt arbetsmaterial hittat följande begrepp som jag anser att intervjupersonerna ger 

uttryck för när de beskriver vad som är stöd för dem, nämligen tillgång till: kommunikation, 

frihet, förståelse och kunskap. Dessa presenteras var och en för sig för att slutligen samman-

fattas. Temana har kommit fram under intervjuerna och det är ämnen som kvinnorna till viss 

del själva spontant har tagit upp under intervjun.  

 

Kommunikation 

 

Kommunikation som stöd innebär att kvinnorna har någon att tala med och någon som lyss-

nar. Det kan vara släkt och vänner eller någon professionell. Genom formella träffar som an-

hörigcirklar får de lyssna på andra eller prata om sitt. Det upplevs som viktigt att få komma 

iväg och prata med andra om sådant som inte rör maken och hans sjukdom. 

För Vera blir anhörigcirklarna ett sätt att prata av sig och hon tycker att det känns skönt. 

Hon har även tidigare under makens sjukdom ingått i sammanhang där hon fått prata med 

andra anhöriga och för henne betydde det väldigt mycket. Familj och vänner fyller också en 
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funktion när det gäller kommunikationen. När Veras bekanta kommer hem till henne och bara 

är som vanligt och lyssnar på henne då är det ett tillräckligt stöd. 

 

”Jag pratar ju med när vi har anhörigträffar, det är då man sitter och pratar med dom andra 

tanterna. Det är inga gubbar där konstigt. Jag sa det, finns det inga sjuka fruar är det bara 

män som är sjuka? Men då passar man ju på att prata, å sen har vi släkten å så här förstås 

men annars å sönerna. […] Det fungerar bra. Nu har jag bara varit där två gånger. Men det 

är himla nyttigt å lyssna. Var och en tycker ju att man har världens, att man har värst av alla 

men när man hör andra så har man inte värst, man kanske har näst värst. Man ser det från 

olika håll.”  (Vera) 

 

Gunilla har inte möjlighet att träffa släkten så ofta då de inte bor på orten men när de hör av 

sig på telefonen så upplever hon det som ett visst stöd.  

 

”Nej men det är ju våra anhöriga de ringer ju regelbundet och hör efter hur det är och så så 

att visst där har vi ju det stödet men dom bor ju inte precis här i […] heller så det är lite svårt 

att träffas personligen och så att tyvärr så bor de flesta i […], ja, det är inte så, ja visst de va 

här i somras och så  men…” (Gunilla) 

 

En fungerande kommunikation med olika professionella grupper blir ett stöd. Och Siv skulle 

önska att någon kunde komma hem till dem ibland och pratade med dem och se hur de hade 

det. Hon är med i en anhörigcirkel där hon träffar andra anhöriga som befinner sig i en lik-

nande situation och det blir ett tillfälle att prata av sig. Sivs dotter som arbetar inom vården 

blir ett stöd för henne då hon kan ringa henne när situationen blir allt för jobbig. 

 

”Ja, det vet jag inte. Nej, jag får väl gå ut och knyta händerna på tomten eller gå ner i källa-

ren.” (Siv på frågan vad hon skulle göra om hon inte kunde prata med sin dotter) 

 

För Berit blev det för mycket att vara med i en anhörigcirkel och bara prata om hur svårt alla 

hade det, hon vill även prata om annat. Att gå till anhörigcenter och prata med dem som arbe-

tar där blir ett sätt för henne att få prata med andra. Hon tycker också att det är ett stöd att bara 

kunna ringa till biståndshandläggaren och prata med henne och diskutera insatserna när det 

behövs. Likaså pratar Berit med sina döttrar när det blir för mycket och de stöttar henne. De 

pratar dels om hur hon har det med maken men även om annat. En av döttrarna ringer varje 

kväll. Berit tycker att det känns bra att läkaren frågar hur hon har det när de träffas och att hon 

kan prata med honom, det är viktigt att kunna göra det. 

 

”Jo men det gör dom så att. Om jag går till min läkare så frågar han alltid hur dant det är 

och vill ha reda på och… och det är jätteskönt jag kan prata mycket med honom och det är 

viktigt också.” (Berit) 

 

Kommentar 

 

Intervjupersonerna upplever kommunikation som stöd och detta på olika plan. Oavsett om de 

pratar med familj, vänner eller professionella så behöver de samtala med andra. Vad de har 
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behov att prata om ser lite olika ut men kommunikation är en väsentlig del av vad som upp-

levs som stöd. När vänner ringer och när professionella är tillgängliga för att lyssna och prata 

känner kvinnorna att de har stöd runt omkring sig. Ibland behöver de prata om makens situa-

tion, hur de själva mår men ibland måste de få prata om annat. Nästan samtliga intervjuperso-

ner har dessutom stora svårigheter att föra en konversation med sin man och då blir det extra 

viktigt att ha andra att prata med.  

 

Frihet 

 

Här handlar de om att tillgången till frihet upplevs som ett stöd. Detta hänger till stor del ihop 

med att kvinnorna känner sig bundna till hemmet och maken. Lite utrymme finns för att be-

stämma över hur man ska spendera sin dag och att ha egen tid för sig själv. 

När maken är på avlösning upplever Vera en känsla av frihet. För henne innebär makens 

växelvård att hon kan göra precis det hon känner för, när hon vill. Hon kan bestämma över sin 

egen tid när hon är ensam hemma. 

 

”Oh, ja. Jag lagar inte mat eller nånting jag bara äter skräpmat. Då liksom, då sover jag så 

länge jag vill, jag äter när jag blir hungrig och stannar vid McDonalds för det är en så här, 

jag bara njuter av timmarna.” (Vera på frågan om hon känner sig fri när maken är på avlös-

ning) 

 

Gunilla känner inte riktigt att hon kan ägna sig åt det hon vill eller att göra vad hon vill när 

hon vill, eftersom hon känner sig låst av maken och hemtjänstens besök. För henne vore det 

en dröm att kunna få vara mer spontan i sitt handlande. Att kunna få komma bort från huset 

inger också en känsla av frihet. För Gunilla innebär det att hon får kraft att orka med situatio-

nen hemma och det ger henne en känsla av att kunna koppla av.  

 

”Ja du (skrattar), jag vet inte om det skulle kunna vara på något annat sätt, vi får ju den hjälp 

som behövs. Det enda är väl då möjligen att man inte alltid skulle behöva tala om att nu 

kommer jag va borta då och då, nu kanske jag inte kommer hinna va tillbaka till klockan tre, 

att man alltid måste meddela. Liksom att mera kunna göra nånting mer spontant, att de bara 

kom in och det gör ju dom ändå. […]Det är väl ett önskemål och så ibland önskar man att 

idag skulle jag vilja ta det lugnt och inte ha några tider att passa att helt enkelt säga att ni 

behöver inte komma idag” (Gunilla på frågan om vilket stöd hon önskar sig) 

 

Precis som för Vera upplevde Siv en känsla av frihet när hennes make under några få gånger 

var på dagverksamhet. Hon upplever också att det ger henne tillfälle att bara göra det hon vill. 

I likhet med Gunilla får Siv koppla av när hon ägnar sig åt aktiviteter utanför hemmet. 

 

”Jag tyckte det va SÅ skönt att va hemma här ensam ett par timmar eller ja då åkte han ju, 

när åkte han, han åkte nog vid tio och kom igen till tre. Så det var ju fem timmar jag kunde 

åka och handla, få gå i affärer i lugn och ro eller bara få va här hemma och få undan det jag 

inte fick men som sagt det är slut med det men jag HOPPAS att det kan bli nånting mera… 

[…].” (Siv) 
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Berit känner sig bunden till hemmet och när hemtjänstpersonalen kommer och avlöser henne 

betyder det mycket för henne. Även hon nämner ordet avkoppling vilket hon får när hon kan 

lämna hemmet.  

 

”[…] jag brukar åka iväg till […] några timmar då eller till […] om det är heldag. Men det 

är så skönt att gå kunna gå ut och äta och koppla av allting. Som när jag var uppe sist då var 

det Agneta och jag som åkte och sen åkte Mona och hennes man och barn upp samma dag då 

da. Så vi var uppe allihop och gick och åt gemensamt då. Det var jättemysigt.” (Berit) 

 

Kommentar 

 

För intervjupersonerna är känslan av och tillgången till frihet ett stöd och då handlar det dels 

om att kunna få ägna sig åt annat än skötsel av maken och koppla bort den situation de befin-

ner sig i. Men det handlar även om att få bestämma över sin egen tid vilket inte alltid är lätt då 

dagen styrs av makens behov eller av hemtjänstens besök och de insatser man beviljats. Fa-

miljen kan hjälpa till att skapa frihet genom att vara hemma hos den demenssjuke eller genom 

att de beviljats avlösning, dagverksamhet eller växelvård.  

 

Förståelse 

 

Förståelse handlar om att andra har förståelse för såväl kvinnornas som makens situation.  

 Vera tycker att det är besvärligt att gå bort till andra och därför måste de ta emot gäster i 

sitt hem istället. Rolf blir fort trött när de får besök i och med att han har oroat sig så över när 

de ska komma och sitter och tittar ut genom fönstret för att se när de dyker upp. Detta gör att 

han behöver vila och för Vera är det skönt att veta att gästerna inte tar illa upp utan förstår hur 

läget är. 

 

”Jo, det är ju alla vet ju om att han blir trött och lägger sig. Så det är ju ingen som tar illa 

upp att han går och lägger sig, uppsöker sängen.” (Vera på frågan hur det är när de får be-

sök) 

 

När Gunilla har deltagit i anhörigcirklar har hon tyckt att det har varit trevligt men hon har 

saknat att möta personer som har haft samma erfarenheter som hon själv. Hon känner att de 

som har deltagit i cirkeln inte riktig har kunnat ha en förståelse för hennes situation, då de har 

det lite annorlunda med sina män. Att gå på anhörigcirklarna har därför inte upplevts som 

något direkt stöd för henne. 

 

”Ja, det var…jag vet inte om det gav så särskilt mycket. Vi var väl en fyra fem personer som 

var där och berättade om sina erfarenheter och jag tyckte väl kanske inte, för att det var väl 

inte, ja det var en person som hade sin anhörig, sin man hemma men de andra hade sina ma-

kar på vårdhem så det var inte riktigt samma sak tyckte jag. […] Så att nån som hade samma 

problem då skulle jag mycket väl kunna tänka mig det. Att ta bort den tiden om man säger så 

från men att bara allmänt och ha trevligt och prata och olika typer av sjukdomar då tycker 

jag inte att jag vill ta den tiden då kan jag lika gärna göra något annat. I och med att jag pri-
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oriterar att vara borta på jobbet så tycker jag att då ska det mycket till för att jag ska vara 

borta ännu mer.” (Gunilla om att gå i anhörigcirkel) 

 

Även Siv nämner förståelse som ett stöd. I mötet med människor som hon kanske inte känner 

lika väl som sin familj så blir det viktigt att de vet om hur Göran är och att de kan ta det. Hon 

säger att hon helst pratar med sina döttrar när något känns svårt eftersom de verkar ha mer 

förståelse för situationen än sonen. Det framkommer även att hon önskar sig mer förståelse 

från biståndshandläggarna. 

 

”Ja jag tror att dom kanske skulle försöka sätta sig in i hur folk har det och inte bara att ja, 

ja. Det går inte att bemöta så för det är deras jobb det här. Men jag pekar inte ut någon spe-

ciell men nog har man åsikter.”  (Siv på frågan hur biståndshandläggarna skulle kunna vara 

ett bättre stöd) 

 

För Berit handlar det om att förståelse från såväl familjen och professionella upplevs som ett 

stöd. När hon ringer till biståndshandläggaren p.g.a. att hon behöver mer avlösning eller ändra 

en insats så vill hon känna att denne förstår henne och hennes situation. Även familjens för-

ståelse är viktig då de stöttar henne. 

 

”[…]  Tar med sig mat och allting och det är jätteskönt. Och likadant händer det ofta, ofta att 

dom kan ring en kväll och säga att mamma vi kommer upp, vi har köpt ett par kilo räkor och 

tar en flaska vin och så kommer vi upp. För då vet dom att han sover ju. Bara för att jag inte 

ska sitta ensam, så det är ju jättesnällt.” (Berit) 

 

Kommentar 

 

När människor i kvinnornas omgivning visar förståelse upplevs det som ett stöd. I kontakt 

med myndigheter är det viktigt att som anhörig bli bemött med förståelse och att professionel-

la visar att de försöker sätta sig in den anhöriges situation. Som resultatet har visat är det 

många gånger ensamt att vara anhörig till en demenssjuk och utan förståelse blir det ibland 

ännu mera ensamt. Förståelse som stöd innebär att andra har förståelse dels för makens situa-

tion och vad sjukdomen innebär. Men även att andra förstår vad det innebär för de anhöriga 

att leva med någon som har en demenssjukdom. Det handlar också om att omgivningen för-

står helheten och komplexiteten i den situation där kvinnorna befinner sig. Förståelsen kan 

leda till bekräftelse och det är något som kvinnorna vill och behöver ha. För vissa kan bara 

förståelsen finnas där om kunskapen även finns där och om detta handlar det sista begreppet. 

 

Kunskap 

 

Här handlar det om den egna och andras kunskap om sjukdomen och sjukdomsförloppet, kun-

skap om vart man vänder sig för att få stöd och hur insatserna för maken fungerar. Det är vik-

tigt att det finns ett kunskapsutbyte mellan anhöriga och omgivningen. 

Vera vill gärna ha kunskap om hur andra anhöriga som lever med en sjuk make har det. 

Det är inte så viktigt att de har samma sjukdom utan det viktiga är att höra hur de anhöriga har 
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det, för att kunna jämföra med hennes situation. Ett sätt för Vera att få kunskap om makens 

sjukdom är att läsa. Hon letar inte själv efter material men läser allt hon ser i dagstidningen. 

Det är även viktigt för Vera att personalen på växelvården har kunskap om Rolf men även att 

de berättar för henne hur han har det när han är där. 

 

”Det är jag som informerar, det är nog mest jag som informerar. Att, jag är ju en sån männi-

ska, jag söker ta tag i saker. Det är ju ingen annan som gör det år mig så jag har nu varit och 

är nog en väldigt jobbig anhörig.” (Vera om kunskapsutbytet kring Rolf med personalen på 

växelvården) 

 

Till skillnad från Vera så läser Gunilla ganska mycket om makens sjukdomar för att få kun-

skap och för att förstå vad som händer med maken. För henne blir det som en bekräftelse när 

hon läser om symtom i böckerna som hon sett hos maken. Det blir en bekräftelse av den kun-

skap hon redan har. Det är även av betydelse för Gunilla att hemtjänstpersonalen har kunskap 

om Svens sjukdom. 

 

” Jo men de är väldigt vänliga och tålmodiga och trevliga. Jag vet ju inte alls hur dom upple-

ver det men dom har ju erfarenhet dom flesta av dom i alla fall har ju erfarenhet sen många 

år tillbaka så att dom känner ju till olika symtom så att, jag hoppas att dom inte tycker att det 

är allt för besvärligt. Dom säger inget i alla fall.” (Gunilla om hemtjänstpersonalen) 

 

Siv vill gärna att professionella har kunskap om demenssjukdomar annars får hon inte det stöd 

hon behöver. I likhet med Gunilla läser Siv om makens sjukdom och det gör hon för att få 

kunskap om och förståelse för vad som händer med maken. Hon tycker att det är svårt att be-

gripa vad som händer och söker även hon en slags bekräftelse på det hon ser hos maken.  

 

”Nej, jag tycker det är komiskt så mycket jag vet inte vad jag ska säga. Jag brukar tänka så 

här ”vad är det som är fel?”. När en människa står ute och kanske, som när han pratar med 

min son och han pratar jobb. Då kan det låta helt normalt, det jag hör alltså och sen är det så 

när vi ska prata, det går bara inte. Han har nånting i huvudet som sätter nån spärr. Och då 

tänker jag, jag måste läsa, är det verkligen demens? Är det så här? Jo man kommer ju fram 

till att det kan vara så här, man kan vara nästan normal i ena stunden och nästa stund är det 

helt kocko. Det går inte att få en enda ordning och han är inte medveten om det.” (Siv) 

 

Berit läser inte så mycket om Lars sjukdom men får istället mycket kunskap från en utav dött-

rarna som arbetar inom äldrevården. Dottern har varit en stor hjälp eftersom Berit genom hen-

ne t.ex. får veta vart hon ska vända sig när hon behöver hjälp. Hon påpekar att hon själv inte 

har den kunskapen men att den är viktig att ha. Berit vill även veta hur Lars beteende ändras 

och det får hon genom att fråga hemtjänstpersonalen hur de upplever maken. Att de har kun-

skap om Lars är även viktigt och det är ett stöd för henne att se att han blir lugn av deras be-

mötande. 

 

”Ja. Jag ber att dom ska kolla upp lite granna grejer och se hur dant det är. Och frågar dom 

när jag kommer hem, tycker ni att det har ändrat sig någonting och är det likadant och…Just 

för min egen skull för att veta. Och då sa Eva, det hon som är mest här. Och hon sa det att 
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hon har märkt vilken skillnad det är.” (Berit på frågan om hon pratar med hemtjänstpersona-

len om hur det fungerar med maken) 

Kommentar 

 

Kunskap som stöd innebär för intervjupersonerna att de genom denna ökar sin förståelse för 

vad som händer med maken. Kunskap behövs för att veta vart man ska vända sig för att söka 

hjälp då det kan vara svårt att förstå hur man går tillväga för att komma i kontakt med t.ex. 

myndigheter. För de kvinnor som har anhöriga, vanligtvis döttrar, som har stor kunskap om 

äldreomsorgen behöver de inte den formella sektorns kunskap på samma sätt. De får genom 

döttrarna kunskap om sjukdomar och hur man kommer i kontakt med biståndshandläggare. 

För de som inte har det stödet blir professionellas kunskap viktigare. På något sätt har alla 

kvinnorna behov av att veta vad som händer med maken p.g.a. dennes sjukdom och vissa får 

det genom ett kunskapsutbyte med vårdbiträden och undersköterskor. De vill hålla sig infor-

merade om hur maken mår men de vill även delge professionella den kunskap de själva har. 

Genom att träffa andra som befinner sig i liknande situationer får de också tillfälle att utbyta 

kunskap och möjlighet till bekräftelse av egna upplevelser 

 

Så upplevs stödet 

 

I föregående avsnitt diskuterades vad som upplevs som stöd men nu handlar det om upplevel-

sen av stödet. Upplevelserna som kvinnorna ger uttryck för när det gäller det stöd de har eller 

stöd de eventuellt behöver i framtiden spretar åt många olika håll men där finns även gemen-

samma nämnare. Hur stödet upplevs kan sammanfattas med följande begrepp: betydelsefullt, 

tryggt, otillräckligt/inte tillfredsställande och komplicerat. De två först nämnda står för den 

mer positiva upplevelsen av stödet medan de sist nämnda för den mer negativa. 

 

Betydelsefullt 

 

Att stödet upplevs som betydelsefullt innebär som begreppet antyder att stödet spelar en stor 

roll i kvinnornas liv. På många sätt är stödet ovärderligt och det som gör att kvinnorna klarar 

av sin situation. 

För Vera är det olika insatser som genom åren betytt mycket för henne och Rolf. I dagslä-

get har de hemtjänst och Rolf får hjälp med duschen. Det skulle vara svårt för Vera att klara 

den själv och därför betyder det mycket för henne. Engagemang från hemtjänstpersonalen och 

läkare de har mött betyder mycket och gör att Vera och Rolf på så sätt får möjlighet att få till-

gång till stöd. 

 

”Nej, det var så här att medicinerna tar ju slut så då måste man ju uppsöka läkare så jag 

uppsökte läkaren och fick en jättebra läkare […]. Och han verkligen engagerade sig i Rolf. 

Och liksom, det var han som började med, vi måste ha sjukgymnastik så då hamnade vi på 

sjukgymnastiken två gånger per vecka. Sen har det ena givit det andra va.” (Vera) 
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När Gunilla är på sitt arbete två gånger i veckan kommer hemtjänstpersonalen hem till henne 

och avlöser henne. Som resultatet har visat tidigare så ger detta Gunilla en chans till frihet och 

är således av stor betydelse för henne, att hon har den möjligheten att kunna gå till sitt jobb. 

Det händer att hon måste närvara vid middagar och liknande och då ber hon dottern att vara 

hemma hos Sven. Dotterns stöd har stor betydelse för att Gunilla ska kunna göra aktiviteter 

utanför hemmet. 

 

”[…] då fick jag ju be min dotter komma hem på kvällen så att jag kunde gå på den här mid-

dagen med dom så att det är sånt här man verkligen måste planera det är inte nånting man 

kan göra, dom kommer och säger kan du vara med på de här ikväll det går inte.” (Gunilla) 

 

Det är betydelsefullt för Siv att få åka iväg på anhörigträffarna och träffa andra och samtidigt 

veta att Göran inte är hemma själv. Avlösningen är en förutsättning för att hon ska kunna åka 

iväg. Det betyder också mycket att döttrarna finns där och på olik sätt stöttar henne. En av 

döttrarna var till stor hjälp för att få igång dagvården för Göran. Engagemanget från olika 

yrkesverksamma är också något som upplevs som betydelsefullt. 

 

”Sen sa min dotter som är utbildad inom sjukvården, att jag ska ta tag i det här och det gjor-

de hon och då skulle hon komma och dom skulle åka in och träffa anhörigkonsulenten […] 

det var efter det som dom träffa den här demenssköterskan. Och då kom hon ut här och då 

bestämdes det att han skulle få komma till […] och då ställde hon upp väldigt så hon åkte dit 

den dan och tog emot honom där, bara för att, för hon märkte ju hur det va […].” (Siv) 

 

Det är betydelsefullt för Berit att kunna prata med hemtjänstpersonalen och andra som t.ex. 

demenssköterskan om makens närstående flytt till ett gruppboende och få stöd i sitt beslut. 

Berit upplever speciellt en av döttrarnas hjälp, som mycket betydelsefull. Dottern arbetar 

inom äldrevården och finns där för Berit när hon behöver prata eller fråga om något. Hon är 

även hemma hos Lars, om Berit vill eller behöva åka någonstans. Stödet från dottern gör att 

kontakten med myndigheter blir enklare då dottern vet precis vem Berit ska vända sig till och 

hur man går tillväga. 

 

”För att jag tycker att det har gått bra ändå men det är ju det att man har som Agneta och 

hennes familj och dom ställer ju upp till tusen. Och det är jätteskönt att man har dom. Hade 

man ingen då vet jag inte hur det skulle gå […].” (Berit) 

 

Kommentar 

 

Att stödet upplevs som betydelsefullt är något positivt och den känslan kan ta sig uttryck på 

flera sätt. Det handlar om att människor i kvinnornas omgivning på olika sätt engagerar sig i 

dem och i deras makar. Engagemanget kan bestå i att anhöriga ger avlösning, ringer för att 

höra hur det är, hjälper till med praktiska saker etc. Professionella får gärna ha ett positivt 

tänk och ha förmågan att ge ett mentalt stöd. Ibland har kvinnorna behov av att prata dels om 

det som händer och dels om svåra beslut som ska tas. De behöver helt enkelt stöttning p.g.a. 

den situation de befinner sig i. Stödet ger dem en möjlighet att leva sitt eget liv för en stund. 
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Tryggt 

 

Den andra positiva upplevelsen av stödet är att det upplevs som tryggt. Beviljade insatser fun-

gerar och stödet från omgivningen minskar ensamhetskänslan. 

Vera upplever stödet som en trygghet när stödet är det hon och Rolf har förväntat sig. Det 

som hon främst framhåller är ett ställe där maken var dagpatient efter ryggmärgsskadan. Den 

största tillfredsställelsen som det stället gav henne var att hon fick delta i aktiviteter och prata 

med andra i samma situation. För Veras make innebar det att han efter tiden där kunde gå med 

käppar, han fick den rehabilitering som de både hade förväntat sig. Positivism är ett ord som 

hon ofta återkommer till när hon beskriver det stöd de båda fick där. 

 

”Dom får fart på människorna, dom pumpar in positiva tankar. För när man bli skadad och 

det funkar ju inte att gå å allt det där, man kan göra saker ändå. Positivt tänkande, jätte-

mycket sjukgymnastik och där var då Rolf dagpatient […]. Och efter, tiden, alltså det här med 

tider men efter den här perioden kunde han gå med käppar. Ja men du förstår. Det är ett helt 

otroligt ställe. Det är verkligen värt ett besök. Toppen personal, toppen ja allting […].” 

(Vera) 

 

Gunilla känner trygghet då hon vet att hemtjänstpersonalen kommer och hjälper Sven. Hon 

behöver inte själv ta hand om maken utan det ordnar personalen. Hon upplever att personalen 

är vänlig och att de vill hjälpa till. 

 

”Det är ju alltid bra när dom kommer för då vet jag ju att… och i och med att jag vet att dom 

kommer, bara det är bra om det skulle hända nånting så kan dom, kunna hjälpa till och så 

och då vet jag att då kan dom lyfta. Och om det är frågan om ett toalettbesök som kan vänta 5 

10 minuter så kan dom hjälpa till. Så att det är bra att veta att dom kommer då och dom är ju 

väldigt hjälpsamma och vänliga det måste jag säga.” (Gunilla) 

 

Tryggheten för Siv är att någon är hemma hos Göran när hon är borta och att det fungerar 

med personalen som kommer. Det är kontinuitet i stödet. Det är även en trygghet att veta att 

andra kämpar för henne och hennes man som t.ex. anhörigkonsulenten som försöker få till 

stånd en dagvård som skulle passa Göran och andra som befinner sig i liknande situation. Li-

kaså att ha någonstans att vända sig om man behöver hjälp är en trygghet. 

 

”Jo, jag har nog sagt det till en del så anhörigkonsulenten vet ju hur det är. Och hon sa när 

hon ringde igår att du ska veta att jag håller på att jobba på att det måste bli nånting för Gö-

ran och några till som har det så här alltså. Dom flesta har ju blivit rullstolsburna men har 

huvudet i behåll men här är det ju, han kan ju gå men han har inte huvudet i behåll.” (Siv) 

 

Berit upplever inte att det är några problem att ha avlösning i hemmet. Det fungerar bra för 

Lars och hon är nöjd med personalen. Precis som för Siv så är det i princip samma personer 

som kommer hem till henne och det är en trygghet. Lars verkar även vara trygg med persona-

len och det känns bra för Berit. Hon tror också att maken kommer få det bra på det äldreboen-

de han ska flytta till och hon känner sig trygg i det. Döttrarnas stöd upplevs också som en 

trygghet och att hon när som helst kan ringa dem om hon behöver hjälp. Att lätt komma i kon-
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takt med biståndshandläggaren upplevs också som en trygghet för Berit. Hon kan be om mera 

hjälp om det skulle vara så. 

 

”Det fungerar jättebra. Och jag kan ringa till henne och prata med henne för ibland behöver 

jag ha, ändra och ha en heldag extra för nu fick jag ändra nästa vecka för jag ska in på koll, 

för jag ska operera ögonen för jag ha gråstarr. Och så har jag frågat om jag får ta en hel dag 

till ”ja absolut” sa hon, det är bara att du säger till när du behöver ha mer så att det är inga 

problem så att det är jätteskönt.” (Berit)  

 

Kommentar 

 

Genom att ta del av intervjuerna med kvinnorna anser jag att de alla på något sätt upplever att 

stödet ger trygghet. Det är olika vad det är för stöd som upplevs så men det är i samtliga fall 

något i stödet som ger en positiv känsla. Tryggheten består också av att de genom stödet kän-

ner sig mindre ensamma, att de har någon att vända sig till när det krisar och att andra vet hur 

deras situation ser ut. Att stödet fungerar ger en upplevelse av trygghet och då handlar det till 

stor del om att t.ex. dagvården eller växelvården fungerar för maken. Med ett bra bemötande 

har personalen också en viktig del i att känslan av trygghet finns. Till de positiva kommenta-

rerna om personalen finns att de är trevliga, gulliga, omtänksamma etc. Nu har två begrepp 

som visar på hur stödet upplevs på ett positivt sätt presenterats men det finns även en annan 

sida. Att stödet upplevs som en trygghet är ingen självklarhet, vilket kommer bli tydligt under 

nästa rubrik. 

 

Otillräckligt/inte tillfredsställande 

 

Även om delar av insatserna upplevs positivt är det ändå inte helt anpassade för de anhöriga 

och intervjupersonerna ger uttryck för ett ganska stort missnöje. Otillräckligt/inte tillfredsstäl-

lande står för att något i stödet saknas eller att det helt enkelt inte alls fungerar som det är 

tänkt. 

Vera beskriver olika institutioner där Rolf har varit med anledning av att han ska få reha-

bilitering eller för att hon ska få avlösning. Hon upplever att det mest har liknat förvaring och 

att vissa som arbetar där inte har någon initiativförmåga och att de äldre inte får någon som 

helst stimulans. Vera har vid två tillfällen valt att ta hem Rolf fastän hon egentligen inte orkat 

ta hand om honom. Just nu har hon växelvård men får sådant samvetskval när hon lämnar 

Rolf eftersom han inte trivs. Hon funderar på att avsluta insatsen. Det Vera mest av allt vill ha 

är dagvård närmare hemmet eftersom Rolf får gå upp så tidigt om han ska gå på det som 

kommunen erbjuder. Det blir inte så bra för honom då han är väldigt trött och svår att få igång 

på morgonen. Hon säger att biståndshandläggarna lyssnar på henne men att det är ekonomin 

som styr och hon tror att de gör vad de kan utifrån sina resurser. Vera säger att man måste 

kämpa för att få den hjälp man vill ha och ifrågasätter man så upplevs man som en jobbig 

anhörig 

 

”Det tycker jag är fruktansvärt för honom, det gör jag. Jag tycker att det är gräsligt synd om 

honom. Nu är han på […], det här nybyggda, jättefina avdelningar, fräscht och fint, ensamma 
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rum men det är ju förvaring. Det är förvaring. Om det vore så att jag skjutsade dit honom och 

det vore så att han åtminstone fick sjukgymnastik, eller att dom gjorde någonting med dom 

gamla men det är förvaring, rena rama förvaringen å jag tycker det är gräsligt. När man 

kommer upp dit och ser dom gamla, det är tio rum när jag räknat. Vissa gamla sitter ensam-

ma i det här fina nybyggda rummet, å ingen tv, de sitter bara å hänger. Vissa sitter vid mat-

bord, i matsalen å hänger, dödstyst. […] Det är gräsligt. (Vera) 

 

Gunilla har tidigare deltagit i en anhörigcirkel men hon upplevde det mest som socialt trevligt 

och inte att det gav så mycket. Hon hade helst sett att de andra deltagarna hade män som be-

fann sig i samma situation som hennes man. Gunilla säger att förutom hemtjänsten, som ändå 

mest är för Sven, så upplever hon inte direkt att hon har något stöd men tillägger att det är 

p.g.a. att hon inte själv har kontaktat någon. Hon anser att man måste ta initiativ själv för att 

få hjälp. Växelvård är ingen insats Gunilla har övervägt då hon tror att maken skulle bli för-

virrad av att åka fram och tillbaka. Hon vill att han ska få vara i sin trygga hemmiljö. Att Sven 

skulle flytta till ett äldreboende är heller inget alternativ då hon upplever det som en institu-

tionsmiljö.  

 

”Nej, det går inte skulle jag vilja säga för att då skulle Sven bli alldeles förvirrad, fram och 

tillbaka. Nej, det skulle inte fungera. Och det vill jag inte, jag vill inte att han ska, jag vill att 

han ska känna sig trygg i sin hemmiljö för att hålla på så där fram och tillbaka, det kanske 

passar en del, det gör det säkert och mycket bra men det, i vårt fall skulle det inte gå.” (Gu-

nilla om att ha växelvård) 

 

Siv är inte nöjd med hur hon har blivit bemött av vissa biståndshandläggare. Hon upplever att 

de inte tar henne på allvar och att de inte informerar om vad man har rätt till utan allt får hon 

ta reda på själv. Precis som Vera önskar Siv att Göran skulle få mera stimulans och hon tycker 

inte att kommunen gör tillräckligt för sådana som honom. Han har varit på dagvård två gånger 

men det fungerade inte alls då han inte ville var där och varje dag påminner Göran Siv om att 

hon skickade bort honom. När det inte fungerade med dagvården blev hon inte erbjuden nå-

gon annan hjälp. Siv upplever att kommunens stöd är nästintill obefintligt. 

 

”Från början kunde man väl ha önskat sig något bättre för att jag har en känsla av att dom 

bara sopa undan än. Dom tänkte nog så här att om man inte bemötte mig så kanske jag leds-

na. Ja, jag har en känsla av att det var så. Och vad jag tycker att dom brister i det är att ta en 

på allvar och berätta att ”ja så här är det, du har rätt till det här”, det är ingen som har gjort 

det. Ingen som har sagt nånting sånt till mig. Utan allt får man försöka själv.[…]” (Siv om 

biståndshandläggarna) 

 

Berit är den som är mest nöjd med såväl det formella som det informella stödet. Hon har, vil-

ket visades i föregående avsnitt, stort stöd av döttrarna och då speciellt från Agneta som arbe-

tar inom vården. Det finns trots detta något som Berit inte har känt sig helt nöjd med och det 

är den anhörigcirkel hon var med i. Hon går gärna till anhörigcentrum och pratar med perso-

nalen där men just själva cirkeln har inte riktigt varit något för henne. 

 

”Så jag var borta en gång och bara pratade lite granna och dom sa, du kan komma in, bara 

komma in och ta en kopp kaffe eller nåt. Så att jag brukar gå in nån gång ibland och prata 
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med dom. Men sen när det blir den där cirkeln och alla sitter och berättar sitt, det blir för 

jobbigt man kan inte koppla av nånting. Den andra sa så och den andra så. Och så hade vi en 

fru och hon pratade precis hela tiden och berättade samma sak vecka efter vecka och man 

orkade inte höra det där till slut.” (Berit) 

 

Kommentar 

 

För kvinnorna upplevs stödet som erbjuds inte alltid som tillfredsställande, det räcker inte 

utan de vill ha något mer. Om en insats inte fungerar erbjuds de sällan något annat. Vera vitt-

nar om institutioner där hennes man befunnit sig och där hon upplever att det funnits stora 

brister i vården och omsorgen. Detta är hon ensam om men fortfarande ger de alla uttryck för 

att de ibland önskar att stödet kunde vara utformat på ett annat sätt. Det handlar också om att 

de på olika sätt måste kämpa för det stöd de vill ha, genom att ringa till biståndshandläggare 

eller chefer inom hemtjänsten. Om att aldrig ge upp om man vill ha ändring. Kvinnorna be-

skriver upplevelsen av stödet som att det inte fullt ut är anpassat efter det som de själva eller 

maken skulle behöva. 

 

Komplicerat 

 

Den sista rubriken handlar om hur komplicerat kvinnorna upplever att det är att ta emot stöd. 

Det är inte alldeles enkelt, utan snarare ganska komplext. Samtidigt som kvinnorna behöver 

stöd vill de egentligen inte ha något, de vill snarare vara oberoende. Att kalla detta tema för 

komplicerat kanske inte är det bästa ordvalet men det som ändå bäst symboliserar en del utav 

upplevelsen som kvinnorna beskriver. 

Vera pratar om friheten att få ta dagen som den kommer när mannen är på växelvård men 

hon upplever också samvetskval och tänker mycket på Rolf när han är borta. I början var det 

inte helt lätt att ta emot hjälp från hemtjänsten eftersom Vera var så van at ta hand om allting 

själv. Att hon borde klara av situationen själv och att hon inte vill belasta kommunen eller 

barnen, är någonting hon återkommer till vid flera tillfällen. 

 

”Ja men det är väl bra, jag har ju… Man är ju den generationen att man vill ju inte belasta 

samhället, det är ju så da. Man försöker sköta sig själv och inte belasta samhället men sen 

kommer det en dag när man inte orkar hela tiden. Så påtryckningar ifrån släkt och barn å det 

här att ”morsan, mamma du orkar inte du måste, du måste ha avlastning, du kan inte orka”. 

[…]” (Vera) 

 

Gunilla kan inte tänka sig att maken skulle flytta till ett äldreboende eftersom hon tycker att 

det är mer som en institution än hemmamiljö. Hon vill heller inte vara borta för mycket från 

honom och anser sig inte riktigt kunna avvara den tiden som det innebär att vara med på anhö-

rigcirklarna. Gunillas upplevelse liknar Veras ganska mycket. Hon tyckte också att det kändes 

väldigt ovant i början att ha hemtjänst och vill gärna klara sig själv, och det så länge hon kan. 

 

”Nej, men det är ju klart att man blir irriterad av att det kommer hem folk så där, det gör man 

ju och tittar i allt, men det måste ju vara så och i sovrummet och så det är klart att det tycker 
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man kanske egentligen inte om så där rent spontant och likaså när dom kommer in det beror 

ju lite grann på hur dan läggning man har, men jag har liksom alltid velat sköta mig själv och 

inte velat blanda in så många andra så visst det känns ju lite men det får man ju ta för att få 

den hjälpen.” (Gunilla på frågan om hon någon gång känt att hon inte velat ta emot hjälpen) 

 

Siv vill helst inte besvära barnen med att de ska ställa upp och ta hand om sin far för hon har 

själv fått ta hand om en svärmor och hon tycker inte att det är deras uppgift. Siv vill hellre att 

de bara kommer och hälsar på och är deras barn. Återigen handlar det precis som det gjorde 

för Vera och Gunilla om att Siv vill och tycker att hon borde klara sig själv. Det känns inte 

bra att belasta andra. Så länge det går så tar hon hand om maken.  

 

”Nej, jag gör nog inte det. Jag försöker att tänka att det här är väl min lott och det här får jag 

försöka reda ut så långt det går. Jag tänker nog så. Jag tänker att jag ska klara av det och i 

och med att jag kan komma loss på måndagen och träffa andra människor och bara komma 

hemifrån så ja…” (Siv) 

 

Eftersom Berits döttrar erbjuder sig att vara hemma med Lars om hon vill göra någonting så 

tycker inte Berit att det känns jobbigt att ta emot deras hjälp. Det svårast för henne var att ta 

beslutet att maken skulle flytta till ett äldreboende. Det känns fortfarande svårt men hon har 

fått stöd från sina barn och hemtjänstpersonalen genom att de har pratat mycket om beslutet. 

Hon säger precis som de övriga att så länge det går vill hon klara sig själv men sen kommer 

man till en gräns där det inte går längre. När det gäller att lämna hemmet för andra aktiviteter 

så känner hon i likhet med Gunilla att hon inte kan vara borta mer än vad hon redan är och 

väljer dels p.g.a. detta att inte gå. 

 

”Och sen var det, jag vet inte vad det var för dag, så jag sa att jag är borta en halv dag förut 

i veckan och då vill jag inte va bort en halv dag till utan då sa jag ifrån. Jag klarar mig bra, 

jag har fått många vänner här i stan och det är viktigt det med.” (Berit) 

 

Kommentar 

 

Upplevelsen av stödet har som sagt en mer komplicerad och komplex sida. Kommunen erbju-

der stöd i form av anhörigcirklar men alla känner inte att de kan ta sig den tiden och gå, efter-

som de redan tycker att de är borta mycket från maken. Någon uttrycker en känsla av att man 

kanske ändå borde gå dit för det kunde vara bra. Vare sig det rör sig om flytt till äldreboende 

eller växelvård kan kvinnorna känna att de sviker maken om de utnyttjar stödet. Det upplevs 

som en svår handling att ta beslutet om något som kanske inte blir bra för maken. Inte heller 

vill de flesta kvinnorna som de uttrycker det, belasta familj och samhället utan de borde klara 

av situationen. Det är så här livet har blivit och så länge det går står man ut. Kvinnorna ger 

uttryck för en känsla av att vilja vara oberoende. 
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Sammanfattande analys av innebörden av anhörigas upplevelse av stöd 

 

Vad som upplevs som stöd är individuellt men jag har tyckt mig kunna se fyra begrepp som 

alla genomgående är en del av vad kvinnorna upplever som stöd. Hur intervjupersonerna se-

dan vill att kommunikationen, friheten, förståelsen eller kunskapen ska ta sig uttryck skiljer 

sig åt men gemensamma centrala teman finns. Man skulle kunna säga att kommunikation och 

kunskap kan ge frihet och förståelse samt att alla begreppen är sammanlänkade. Det ena ger 

det andra. Upplevelsen att vad som är stöd kan vara ganska abstrakt och det är inte säkert att 

avlösning alltid upplevs som stöd. Det måste uppfylla vissa kriterier för att fylla sitt syfte. Att 

ha t.ex. växelvård som en insats innebär att nya människor kommer in i den anhöriges liv och 

dessa har en stor del i om insatsen upplevs som stöd eller inte. Personalens förståelse, kunskap 

och lyhördhet är stöd för den anhörige, som i sin tur kan få möjligheten att känna frihet.  

När det gäller upplevelsen av stödet är den både positiv och negativ. Tydligt är det att ma-

kens upplevelse av stöd får stor betydelse för hur kvinnorna upplever stödet. Det räcker inte 

bara med att erbjuda männen dagvård eller avlösning, det måste fungera när mannen är där. 

Stimulans och meningsfullhet i det stöd som erbjuds i form av indirekt stöd är viktigt. Uppre-

pade gånger använder kvinnorna ord som kämpa och att ta egna initiativ när de pratar om att 

få stöd. Det framkommer även att kvinnorna ger en beskrivning av att kommunens insatser 

inte alltid är anpassat och uppfyller de behov som de har.  

Ibland upplevs det som en kamp för att få det man har rätt till. Det är en komplex upple-

velse att ta emot stöd. Kvinnorna behöver hjälp, speciellt då situationen börjar bli ohållbar 

men man vill och anser sig vara tvungen att klara av situationen så länge det bara går. När 

beslutet att låta maken flytta till ett gruppboende ska tas och sen när det är taget så behöver 

den anhörige stöd för att klara av konsekvenserna av beslutet.  

Sammanfattningsvis presenteras begreppen och dess centrala teman i två figurer: 

 

Vad anhöriga upplever som stöd: 

 

Kommunikation: 

 Viktigt att någon lyssnar och att lyssna själv. 

 Få prata av sig. 

 Professionella ger stöd genom att kommuni-

cera. 

 Känna att man kan prata om hur det är. 

 Prata om något annat. 

 

Frihet: 

 Kunna ägna tid och tanke åt annat än maken. 

 Få bestämma över sin egen tid. 

 

Förståelse: 

 Förståelse från andra för makens beteende. 

 Förståelse för den anhöriges situation. 

 Andras förmåga att förstå helheten. 

 

Kunskap: 

 Kunskap från informellt håll. 

 Utbyte av kunskap. 

 Professionellas kunskap. 

 Bekräftelse av egna iakttagelser. 
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Hur anhöriga upplever stödet:  

 

Betydelsefullt: 

 Få hjälp med det som känns besvärligt kring 

maken. 

 Mentalt stöd. 

 Ges möjlighet att leva sitt liv. 

 Att andra engagerar och bryr sig. 

 

Tryggt: 

 Insatsen fungerar. 

 Andra vet hur situationen är. 

 Ha någonstans att vända sig om man behöver 

stöd. 

 

Otillräckligt/inte tillfredsställande: 

 Inte nöjd med insatsen. 

 Saknas något i stödet. 

 Måste kämpa för stödet. 

 Fungerar inte med insatsen. 

 Behöver mer stöd än det som finns/erbjuds. 

Komplicerat:  

 Svårt att vara borta för mycket tid från ma-

ken. 

 Svårt att ta emot stöd. 

 Vill vara oberoende. 

 Vill inte belasta andra. 

 Borde klara av maken själv. 
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Diskussion 
 

Här ger jag min syn på resultatet och analysen och vad jag kunde ha gjort annorlunda i mitt 

arbete med studien. Har den någon betydelse för socialt arbete och hur kan forskningen gå 

vidare? 

 

Kommunikation  - en förutsättning 

 

Syftet med denna uppsats var att genom intervjuer med kvinnor vars makar har en demens-

sjukdom få dem att med egna ord beskriva upplevelsen av stöd. De nyckelbegrepp jag fann i 

mitt material gällandes de anhörigas upplevelse av stöd, anser jag inte går att separera från 

varandra. Tar man bort en del så faller de andra. Kommunikation är en slags grundläggande 

förutsättning för att de andra ska uppnås. För att personer i den anhöriges omgivning ska veta 

vad som upplevs som stöd och hur stödet upplevs måste det ske ett kommunikativt samspel. 

Det gäller för biståndshandläggare, undersköterskor och andra att föra en dialog med den an-

hörige och kontinuerligt göra utvärderingar av det stöd som erbjuds. Jag anser att målet med 

stödet till anhöriga bör vara att de upplever att kommunikation, frihet, förståelse och kunskap 

finns med i stödet. Då de alla upplevs som viktiga komponenter. Hur dessa fyra uppnås kom-

mer alltid att vara individuellt för varje anhörig. Vissa får sitt kommunikativa stöd genom 

anhöriga och upplever kanske att det är fullt tillräckligt. Medan andra saknar detta stöd och 

kräver mer uppmärksamhet från olika professionella grupper. 

 

Upplevelsen av stödet 

 

Själva upplevelsen av stödet beskrevs även det utifrån fyra nyckelbegrepp som för kvinnorna 

sen tog sig uttryck i olika upplevelser. Det säger sig självt att ingen upplevelse kan vara den 

andra lik men gemensamma teman finns där. De positiva upplevelserna handlar om att stödet 

har en stor betydelse i kvinnornas liv. Det är stödet som gör att de orkar fortsätta. Det handlar 

också om att stödet skapar en trygghet och det tycker jag bör vara ett mål med kommunens 

stöd, att det verkligen ska betyda något för kvinnorna och att det ger en trygghet. Att de anhö-

riga befinner sig i en svår situation och att det aldrig är lätt att ta emot stöd, kommer man nog 

inte ifrån. Det är mycket som ska klaffa för att det ska bli helt fritt från komplikationer när 

den anhörige får stöd. I grund och botten har de anhöriga en känsla av att de ska klara sig 

själva och när stödet utav olika anledningar inte blev som man tänkt sig, kan det öka stressen. 

Att anhöriga vill känna sig oberoende och att stödet sällan är anpassat efter deras verkliga 

behov, gör det inte lätt att ta emot insatser som erbjuds.  

 Jag skulle vilja återknyta till det här med kommunikationen. Kommunerna borde satsa på 

att göra utvärderingar med djupare intervjuer där anhöriga får uttrycka vad de känner inför det 

stöd de får. När det gäller t.ex. Gunilla som tycker att det är besvärligt att alltid behöva passa 

tider och behöva göra sig i ordning tidigt varje morgon, eftersom hon ska göra i ordning fru-

kost till Sven. Så skulle hemtjänsten, genom att prata med henne, säkert kunna lösa detta. Om 

de på helgerna gjorde i ordning frukost till maken så kunde hon dessa morgnar få lite sovmor-

gon. Hade hemtjänstpersonalen kunskap om att hon känner sig låst av hemtjänstens besök, 
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skulle de med all säkerhet också kunna lösa det. Om de bara visste vad hon kände. Det råder 

stor brist på kommunikation. 

 Få utav kvinnorna har blivit tillfrågade vad de tycker om insatserna och lite verkar göras 

när det inte fungerar. Från politiskt håll sägs det att stödet ska vara individanpassat, flexibelt 

och ha kvalitet. Kommunen i studien verkar dock ganska låst när det gäller utformandet av 

stöd. Jag slås av det faktum att de anhöriga inte alltid verkar blir tagna på allvar och att det 

finns få alternativa insatser.   

 

Uppfylls samhällets syfte med stödet? 

 

Samhällets syfte med anhörigstödet är: 1. Att synliggöra de anhörigas situation, 2. Att före-

bygga utbrändhet bland anhöriga och 3. Att förbättra de anhörigas livskvalitet (Socialstyrel-

sen, 2002c:51). Hur passar det in i kvinnornas upplevelser? Anhörigcentrum bidrar till att 

synliggöra anhöriga och är förstahandsvalet för tre utav kvinnorna om de behöver prata med 

någon om utökat stöd. Visst kan stödet förebygga utbrändhet men jag upplever att några av 

kvinnorna befinner sig farligt nära gränsen och detta måste uppmärksammas av professionella 

som kommer i kontakt med den anhörige. På flera sätt förbättrar det stöd som kvinnorna er-

bjuds livskvaliteten, när de t.ex. får möjlighet att leva ett liv utanför hemmet. Men det kan 

också bidra till att minska livskvaliteten. Minskad livskvalitet blir följden av att inte kunna få 

det stöd som man verkligen behöver eller när man måste kämpa för att få stöd. 

 

Metod- och teoridiskussion 

 

Att göra en studie utifrån ett fenomenologiskt perspektiv är inte helt lätt och kan upplevas 

som aningen pretentiöst (Lindgren, 1994; Malterud, 1998). Svårigheterna med detta sätt att 

bedriva forskning är, som jag upplever det, förmågan att sätta förkunskaper åt sidan vid såväl 

intervjutillfället som vid analysarbetet. Så gott jag har kunnat har jag ändå försökt att hålla 

mig till mina intervjupersoners beskrivningar. Jag är på det klara med att om någon annan 

hade gjort intervjuerna så hade kanske andra nyckelbegrepp kommit fram.  

Medvetet valde jag att inte ha en alltför strukturerad intervjuguide eftersom jag ville att 

intervjupersonerna skulle få en chans att själva styra samtalet, in på för dem viktiga upplevel-

ser. Den rika beskrivning som jag ville få fram i intervjuerna är jag inte helt säker på att jag 

uppnådde och detta p.g.a. mina brister som intervjuare. Jag har efter att ha gått igenom inter-

vjuerna sett att jag har missat spår som jag borde ha följt upp. Detta kan vara en följd av att 

jag kanske inte helt hade satt mina förkunskaper åt sidan. Med det menar jag att jag kanske 

följde upp det som jag trodde var väsentligt men i själva verket kanske det inte var det för den 

jag intervjuade. Jag tycker ändå att jag lyckades med att inte avbryta och att låta dem komma 

till tals, något som är väsentligt för att intervjupersonernas upplevelse ska komma fram.  

Jag eftersträvade att ha validering i alla delar med uppsatsarbetet och vill helt kort kom-

mentera mina upplevelser av hur det gick. Intervjun som metod anser jag var ett bra val då det 

var ett sätt att komma närmare kvinnorna. Planeringen av intervjuerna kunde möjligtvis ha 

varit något bättre då jag kände att jag inte alltid hamnade rätt med mina frågor. Jag undrar om 

jag varit tillräckligt kritisk i min analys av kvinnornas svar eller om jag kunde ha grävt djupa-
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re. Genom att noga gå igenom meningskoncentreringens steg tror jag att det min rapport visar, 

är det som intervjupersonerna upplevde. 

Intervjupersonernas reliabilitet kunde jag utförligare ha testat. De säger sig inte uppleva 

att de kan ha några fritidsintressen men går faktiskt iväg på olika aktiviteter. Trots detta så är 

det ändå deras känsla, att de inte har någon möjlighet att ägna sig åt så mycket mer än maken 

och hemmet, och då är det faktiskt deras upplevelse. Intervjuerna resulterade i många sidor 

arbetsmaterialet och jag eftersträvade att vara noggrann under hela transkriberingen. Jag har 

varit noga med att få med intervjupersonernas exakta ord och att skriva intervjuerna på sam-

ma sätt. 

 

Slutsats 

 

Jag hävdar inte på något sätt att det jag kommit fram till i denna studie skulle ha någon giltig-

het i ett större sammanhang. För att kommentera relevansen för socialt arbete anser jag, vilket 

jag även snuddat vid ovan, att professionella måste bli bättre på att se anhöriga och deras situ-

ation. Dels genom att kommunicera med ett aktivt lyssnande men även genom att sätta sig in i 

deras situation och tänka flexibelt kring anhörigstödet. Kanske också ställa sig frågan: vad är 

det som har betydelse för den här anhörige, vad behöver just den här människan? För även om 

det går att hitta gemensamma teman för vad som är stöd och hur det upplevs, så framkommer 

det tydligt att individuella skillnader starkt lyser igenom. Det är också tydligt att insatsen mås-

te vara utformat så att den anhörige upplever det som positivt för såväl sig själv som för sin 

make. Annars kommer insatsen att upplevas som otillräcklig och inte tillfredsställande. 

 

Förslag till vidare forskning 

 

Jag tycker att det vore intressant att undersöka om det är fler anhöriga som upplever kommu-

nikation, frihet, förståelse och kunskap som stöd. Vidare vore det intressant, att utifrån de åtta 

nyckelbegreppen som jag fått fram, se på vilket sätt det kommunala stödet kan utformas för 

att uppnå en positiv upplevelse och hur man undviker att insatser upplevs som otillräckliga 

och komplicerade. Jag undrar hur kommunerna tänker kring anhörigstödet och om man är 

medveten om att paketlösningar inte fungerar. Vad har de för syfte med sitt anhörigstöd? 

Finns det någonstans i Sverige en kommun där man har lyckats med att skapa ett flexibelt 

stöd och hur arbetar man där? Insatserna blir, som denna studie visar, inte alltid det stöd de är 

tänkta att vara. Varför är det så svårt att anpassa stödet efter de anhörigas behov? 

 

 



 45 

Referenslista 
 

Almberg, B., & Jansson, W. (2002). Att vara anhörig till en person med demenssjukdom. I A-

K. Edberg (Red.), Att möta personer med demens (pp. 61-81). Lund: Studentlitteratur. 

 

Almberg, B., & Jansson, W. (2003). Fånga stunden – Hur man bemöter och förhåller sig till 

personer med demenshandikapp. Stockholm: Liber AB. 

 

Almberg, B E., Grafström, M., & Winblad, B. (1997). Major strain and coping strategies 

as reported by family members who care for aged demented relatives. Journal of 

Advanced Nursing, 26, 683-691. 

 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bernler, G., & Johnsson, J. (2001). Teorier för psykosocialt arbete. Borås: Natur och Kultur. 

 

DePoy, E., & Gitlin, L N. (1999). Forskning – en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik. Lund: Studentlittera-

tur. 

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2007). Metodpraktikan. Stock-

holm: Norstedts Juridik. 

 

Forssell, E. (1998).  Anhörigas organisering. En studie av två anhörigföreningar. (Skön-

dalsinstitutets arbetsrapportserie nr 6.). Stockholm: Ersta Sköndal Högskola. 

 

Gaugler, J E., Jarrott, S E., Zarit, S H., Parris Stephens, M-A., Townsend, A., & Greene, R. 

(2003). Adult day service use and reductions in caregiving hours: effects on stress and psy-

chological well-being for dementia caregivers. International Journal of Geriatric Psychiatry, 

18, 55-62. 

 

Genell Andrén, K., & Johansson, L. (1998). Att utveckla anhörigstöd. SoS-rapport 1998:9. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Hansson, J-H., Jegermalm, M., & Whitaker, A. (2000). Att ge och ta emot hjälp. Anhörigin-

satser för äldre och anhörigstöd- en kunskapsöversikt. (Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie 

nr 15). Stockholm: Ersta Sköndal Högskola. 

 

Ingebretsen, R. (1996a). Kan ni förstå mig? Erfarenheter från samtalsgrupper med dementas 

anhöriga. I P E. Solem, R. Ingebretsen, K. Lyng & A-M. Nygård (Red.), Demens – psykolo-

giska perspektiv (pp. 161-174). Lund: Studentlitteratur. 

 



 46 

Ingebretsen, R. (1996b). Med demens på nära håll – bemästrande i parförhållanden och famil-

jer. I P E. Solem, R. Ingebretsen, K. Lyng & A-M. Nygård (Red.), Demens – psykologiska 

perspektiv (pp. 134-149). Lund: Studentlitteratur. 

 

Jegermalm, M. (2003). Stöd till äldres anhöriga. I E. Jeppson Grassman (Red.), Anhörigska-

pets uttrycksformer (pp. 157-184). Lund: Studentlitteratur. 

 

Jeppson Grassman, E. (2003). En bok om anhörigskap. I E. Jeppsson Grassman (Red.), Anhö-

rigskapets uttrycksformer (pp. 11-21). Lund: Studentlitteratur.  

 

Jeppsson Grassman, E., Forssell, E., Jegermalm, M., Orsholm, I., & Whitaker, A. (2003). 

Sammanhang, roller och relationer. I E. Jeppsson Grassman (Red.), Anhörigskapets uttrycks-

former (pp. 185-201). Lund: Studentlitteratur.  

 

Johansson, L. (2007). Anhörig – omsorg och stöd. Lund: Studentlitteratur. 

 

Karlsson,  L. (2007). Psykologins grunder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Krevers, B., & Öberg, B. (2007). Närstående till äldre – deras behov och användning av stöd. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Larsson, S. (2005). Kvalitativ metod – en introduktion. I S. Larsson, J. Lilja & K. Mannhei-

mer (Red.), Forskningsmetoder i socialt arbete (pp. 91-128). Lund: Studentlitteratur. 

 

Larsson, S. (1994). Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier. I B. Starrin & P-G. Svensson 

(Red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori (pp. 163-189). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lincoln, K.S. (2000). Social support, negative social interactions, and psychological well-

being. Social Service Review, 74, 231-252. 

 

Lindgren, G. (1994). Fenomenologi i praktiken. I B. Starrin & P-G. Svensson (Red.), Kvalita-

tiv metod och vetenskapsteori (pp. 91-110). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundh, U., & Nolan, M. (2003). ´I wasn´t aware of that´: creating dialogue between family 

and professional carers. In M. Nolan, U. Lunch, G. Grant & J. Keady (Eds.), Partnership in 

Family Care: understanding the caregiving career (pp. 108-127.). Berkshire: Open Universi-

ty Press. 

 

Malterud, K. (1998). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nolan, M., Ingram, P., & Watson, R. (2003). Caring for people with dementia: working to-

gether to enchance caregiver coping and support. In M. Nolan, U. Lunch, G. Grant & J. 

Keady (Eds.), Partnership in Family Care: understanding the caregiving career (pp. 128-

144.). Berkshire: Open University Press. 



 47 

 

Nordhus, I H. (1996). Parter i samspel – anhöriga i demensprocessen. I P E. Solem, R. Ingeb-

retsen, K. Lyng & A-M. Nygård (Red.), Demens – psykologiska perspektiv (pp. 150-160). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Orsholm, I. (2002). Mellan hem och institution. (Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie nr 26). 

Stockholm: Ersta Sköndal Högskola. 

 

Rapp, S R., Shumaker, S., Schmidt, S., Naughton, M., & Anderson, R. (1998). Social 

resourcefulness: its relationship to social support and wellbeing among caregivers of 

dementia victims. Aging & Mental Health, 1, 40-48. 

 

Regeringskansliet, Socialdepartementet. (2008). Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer 

närstående. Ds 2008:18. Stockholm. 

 

Regeringens Proposition 2005/06:115. Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om 

äldre. Stockholm. 

 

Sand, A-B. (2002). Anhörigvård – arbete, ansvar, kärlek, försörjning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Sand, A-B. (2007). Äldreomsorg – mellan familj och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 

 

SBU. Statens beredning för medicinsk utvärdering (2006). Sammanfattning av SBU:s rapport 

om: Demenssjukdomar – En systematisk litteraturöversikt. Rapport nr 172:2006. Stockholm. 

 

Scott, A., Lewis, D., & Loughlin, N. (2005). Dementia and challenging behaviour: the needs 

of  family caregivers.  Nursing older people, 17, 26-31. 

 

Scottisch Executive. (2005). The Future of unpaid care in Scottland. Headline report and re-

commendations: London. 

 

Socialstyrelsen. (2002c). Anhörig 300 – Slutrapport. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen. (2006a). Brukare och anhöriga om kvalitet i äldreomsorgen - Kvalitetsbaro-

metern 1998, 1999, 2002, 2004 och 2005.  Socialstyrelsen: Stockholm.   

 

Socialstyrelsen. (1999). Dagvårdens betydelse för anhöriga. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen. (2002e). Hälsofrämjande anhörigstöd i Varbergs kommun. Stockholm: Soci-

alstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen. (2006b). Kommunernas anhörigstöd – utvecklingsläget 2005. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen. (2002a). Kommunernas stöd till anhörigvårdare – anhörigas erfarenheter 

och synpunkter. Stockholm: Socialstyrelsen. 



 48 

 

Socialstyrelsen. (2008). Lägesrapport om äldreomsorgen 2007. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen. (2002b). Nationell handlingsplan för äldrepolitiken – slutrapport 2002. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen. (2002d). Närståendes vård av äldre – Anhörigas och professionellas perspek-

tiv. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

SOU 1999:97. Socialtjänstutredningens slutbetänkande. Socialtjänst i utveckling. Stockholm: 

Socialdepartementet. 

 

Szebehely, M. (2005). Anhörigas betalda och obetalda äldreomsorgsinsatser, i Forskarrap-

port till jämställdhetspolitiska utredningen SOU. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Tornstam, L. (2005). Åldrandets socialpsykologi. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. 

 

Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Wiles, J. (2003). Informal caregiver´s experiences of formal support in a changing context. 

Health and Social Care in the Community, 3, 189-207. 

 

Internet  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer Hämtad 16 november, 2008, från 

http://www.vr.se/download/18.427cb4d511c4bb6e38680002601/forskningsetiska_principer_f

ix.pdf 

 

 

http://www.vr.se/download/18.427cb4d511c4bb6e38680002601/forskningsetiska_principer_fix.pdf
http://www.vr.se/download/18.427cb4d511c4bb6e38680002601/forskningsetiska_principer_fix.pdf


 49 

Bilaga 1. Intervjuguide 
 

 

Börjar med att beskriva syftet med uppsatsen:  

 

att beskriva anhörigas upplevelse av stöd. 

 

Informerar intervjupersonerna om att: 

 

Du får när som helst avbryta intervjun 

Jag har tystnadsplikt 

Du kommer att vara helt anonym i uppsatsen 

Bandinspelningen är bara till för mig och kommer att raderas efter att uppsatsen är klar 

 

Teman för intervjun 

 

Intervjupersonerna får berätta lite om sig själv: ålder, familj och vänner, vad hon gör (arbetar, 

pensionär etc), fritidsintressen 

 

Jämförelse av livet idag och innan maken blev sjuk 

 

Vad innebär stöd och vad tänker intervjupersonen när hon hör ordet stöd 

 

Situationen när intervjupersonen verkligen kände att hon fick stöd /Vad betydde det  

 

Situationen när intervjupersonen verkligen kände att hon inte fick stöd /Vad betydde det  

 

Drömstödet – finns det? 

 

Upplevelsen av kontakten med professionella grupper 

 

Relationen till maken 

 

Något att tillägga? 

 

Följdfråga att hela tiden tänka på: …hur upplevde du det då…?menar du så här…? 

 

Ej avbryta! 

 

Ej ha förutfattade meningar! 


