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Anhörigstöd 

 Om anhöriga till personer med demenssjukdom, deras upplevelser av stöd och anhörigkonsulenters 

arbete med att stödja. 

Malin Ould Bouamama Sundström 

ABSTRACT 

The paper aims to examine how the wives of men with dementia experience their lives and how they 

perceive support from the society. The paper also aims to highlight the family care consultants´ work 

and views on support for families of people with dementia. 

Three spouses of people with dementia and three family care consultants were interviewed and the 

results were analyzed using Antonovsky's (1991) three theoretical concepts; comprehensibility, 

manageability and meaningfulness that comes from his theory Sense of coherence. 

The results show that the three wives whose men suffered from dementia spend most of their time, 

effort and energy on their husbands. They do not have time to think about their own needs and what 

support they feel they could use for themselves. They do not think about themselves as caregivers, they 

are spouses. 

 Family care consultants are well aware of the importance of meeting and see the relatives in their 

lives, and denounces the importance of a support designed individually. Family care consultants 

understand that the most important and the best support society can provide a family care giver is that 

their close ones are well taken care of and given good care.  

Key words: Dementia, Family care consultant, Family Caregiver, Sence of Coherense-SOC, Spouses, 

Support 
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1 Inledning 
Under perioden 2007-2009 arbetade jag som biståndshandläggare inom den kommunala 

äldreomsorgen och kom att möta många äldre makar där den ene maken drabbats av demenssjukdom.  

Erfarenheterna jag fick som biståndshandläggare visade att det ställdes stora krav på anhöriga som 

lever med en person med demenssjukdom. Ofta innebar det en stor oro att lämna hemmet, det fanns en 

rädsla att den av makarna som insjuknat i en demenssjukdom skulle råka skada sig själv på något sätt 

eller lämna bostaden och gå vilse. Det förekom också sorg över att ha en make/maka som fortfarande 

lever men som inte är samma person längre. Att kunna kommunicera och utbyta tankar med sin 

partner är för de allra flesta viktigt i en relation, men för de anhöriga jag mötte som 

biståndshandläggare var detta i en del fall inte längre möjligt. När diskussioner om plats på särskilt 

boende kom på tal kunde makarna till personer med demenssjukdom vara oroliga för att deras man 

eller fru inte skulle tas väl omhand. Därför ville de anhöriga ibland hellre att mannen eller frun skulle 

bo kvar i det gemensamma hemmet. Det förekom också att man ansåg att det var ens eget ansvar att 

hjälpa sin make/maka eftersom man ju lovat att ta hand om varandra när man en gång gifte sig.  

Tidigare forskning talar också om hur en demenssjukdom drabbar de anhöriga. Söderlund (2004) 

beskriver hur de anhöriga kan uppleva sig som ensamma och låsta i situationen, vilket kan drabba 

deras egen psykiska och fysiska hälsa. Winqvist (2010) visar att anhöriga till en närstående med 

demenssjukdom löper ökad risk att drabbas av depression och nedsatt immunförsvar. De drabbas 

också socialt då de sätter sig själva i andra hand och deras sociala liv och umgänge kan begränsas. 

Som handläggare upplevde jag att behovet av stöd till anhöriga som vårdar och ger omsorg till en 

närstående med demenssjukdom var stort, dels rent praktiskt men också känslomässigt. För att de 

anhöriga som vårdar sin närstående med demenssjukdom ska orka vårda, är viktigt att de får hjälp för 

att minska risken att de själva far illa såväl psykiskt som fysiskt, så att deras egen hälsa bevaras 

(Jansson, 2001; Hellström, 2005). 

1.1 Problemformulering 

Det finns studier, till exempel Sand (2000) och Szhebehely (2009) som visar på att ett allt större 

ansvar för vården och omsorgen om äldre och sjuka läggs över på de anhöriga i takt med att antalet 

platser på särskilda boenden har minskats och det har blivit svårare att beviljas hemtjänst. Under en 

uppföljning av ÄDEL-reformen uppmärksammades samhället på att behovet av stöd till anhöriga som 

vårdar och ger omsorg till en närstående var stort, och 2009 blev kommunerna i Sverige skyldiga att 

ordna stöd till anhöriga, då Socialtjänstlagen 5kap 10§ ändrades. Syftet med lagändringen var att 

stärka de anhöriga som utför omsorg av fri vilja, samt att man från samhällets sida erkänner deras 

insatser som betydelsefulla (Ds 2008:18). Ett led i utvecklingen av anhörigstödet är att det i de allra 

flesta kommuner finns personer som arbetar med att stödja anhöriga, så kallade anhörigsamordnare, 

anhörigstödjare eller anhörigkonsulenter (framöver kallat anhörigkonsulent). 

Anhörigkonsulenter tillkom som yrkesgrupp i slutet av 1990-talet med uppdrag att utveckla stödet till 

anhöriga i kommunerna (Winqvist, 2011), och är en outforskad yrkesgrupp. Deras arbete 

dokumenteras inte och de kallas för olika saker i olika kommuner, vilket gör att det är svårt att 

kartlägga deras insatser (Sand, 2010). Anhörigkonsulenter har en nyckelroll när det gäller stöd till 

anhöriga och det blir därmed intressant att belysa dels hur anhörigkonsulenter ser på sitt arbete och 

stödet till anhöriga, och hur de anhöriga upplever det stöd de får från samhället.  
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1.2 Uppsatsens syfte och frågeställningar  

Då jag i min yrkesroll som biståndshandläggare upplevde att anhöriga till personer med 

demenssjukdom i en make/makarelation hade ett stort behov av stöd vill jag undersöka hur fruar till 

män med demenssjukdom kan uppleva sin livssituation och stödet de får från samhället. 

Anhörigkonsulenter är en ny yrkesgrupp med uppdrag att stödja anhöriga som vårdar en närstående. 

Därför vill jag även undersöka vilket behov av stöd de uppfattar att anhöriga till personer med 

demenssjukdom kan ha och hur de anser att ett stöd bör utformas.  

 1.3 Frågeställningar 

Hur ser tillvaron ut för några fruar till personer med demenssjukdom? 

Hur upplever fruarna olika former av stöd? 

Vilka behov av stöd uppfattas av anhörigkonsulter som viktiga för de anhöriga till en person med 

demenssjukdom?  

1.4 Begreppsförklaringar   

I uppsatsen förekommer en del centrala begrepp som kan vara bra att känna till vad de innebär för att 

underlätta för läsaren. Nedan följer en sammanställning med förklaringar till dessa begrepp. 

Anhörig: den som vårdar eller ger omsorg till en annan person. (Socialstyrelsen 2012) 

Närstående: den som tar emot vård eller omsorg från en annan person. (Socialstyrelsen 2012) 

Anhörigkonsulent: en person anställd i kommunen med uppdrag att på olika sätt arbeta med att stödja 

anhöriga  

Biståndshandläggare/biståndsbedömare: en person anställd i kommunen som ansvarar för att utreda 

och bedöma behov om hemtjänst eller andra insatser som den enskilde har ansökt om. 

Frivilligorganisation: föreningar som till exempel Röda Korset kan ha ett samarbete med 

kommunerna för att anordna stöd till anhöriga. Då kan frivilligorganisationen vara den som utför 

stödet, som att hålla i en samtalsgrupp för anhöriga och kommunen hänvisar anhöriga dit. 

Frivilligorganisationer kan även hjälpa till med avlösning i hemmet och ledsagning.  

Stöd i direkt form: insatser som är riktade till anhöriga för att stödja. Det kan röra sig om att den 

anhörige erbjuds stödsamtal, gruppsamtal med andra anhöriga, utbildningar och information, men 

även sådant som att få massage och åka på utflykter eller aktiviteter tillsammans med andra anhöriga 

kan vara aktuellt. Dessa insatser görs ofta i samarbete med någon frivilligorganisation och kräver inget 

myndighetsbeslut. Insatserna dokumenteras därför inte. (Socialstyrelsen 2012) 

Stöd i indirekt form: insatser som riktar sig till den närstående, men som indirekt kan fungera som ett 

stöd till den anhörige. Det kan till exempel innebära att den närstående får hjälp från hemtjänsten med 

den kroppsnära omsorgen (hygien och toalettbesök), eller beviljas dagverksamhet, växelvård eller 

särskilt boende efter ansökan och utredning hos kommunens biståndshandläggare. De flesta av 

insatserna i den här kategorin brukar i regel kräva ett myndighetsbeslut. Den närstående kan också 

ansöka om hemvårdsbidrag, som innebär att den anhöriga får en viss ekonomisk kompensation 

beroende på hur stort omsorgsarbetet bedöms vara. (Socialstyrelsen 2012) 

Hemtjänst: samhället går in och utför sådant i ett hem som en person inte längre klarar själv. Det kan 

handla om allt från att få hjälp att sköta hemmet, handla och laga mat till mer kroppsnära omvårdnad. 
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Hemtjänst är ett bistånd enligt Socialtjänstlagen 4kap 1§ och kräver en ansökan, en utredning och ett 

myndighetsbeslut. För att få hemstjänst beviljad ska det föreligga ett behov av insatsen, behovet ska 

inte kunna tillgodoses på annat sätt, och den enskilde ska bedömas att inte uppnå skälig levnadsnivå 

utan insatsen. Om det rör sig om makar som lever tillsammans, eller personer som delar en 

hushållsgemenskap, och den ene parten inte längre av olika skäl orkar städa, tvätta och sköta om 

hemmet, brukar en ansökan om hjälp med detta ofta avslås då kommunerna kan anse att gifta makar 

eller personer som delar hushållsgemenskap har ett ansvar gentemot varandra. (Socialtjänstlagen 4 kap 

1§; Äktenskapsbalken 1 kap 4§) 

Dagverksamhet, växelvård och särskilt boende: Dessa insatser måste den närstående ansöka om hos 

kommunen och är ett bistånd enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1§. För att beviljas en sådan här insats ska 

den enskilde bedömas vara i behov av den, behovet ska inte kunna tillgodoses på annat sätt och den 

närstående ska inte kunna uppnå en skälig levnadsnivå utan den. En dagverksamhet innebär att den 

närstående vistas en eller flera dagar i veckan på ett ställe där personal på plats tar över vården och 

omsorgen under några timmar. Dagverksamheten kan även ha inriktningar mot till exempel personer 

med demenssjukdom och tanken är att verksamheten ska vara anpassad efter personernas behov och 

förmågor. Växelvården följer samma princip, fast istället för att bara åka iväg några timmar, kan den 

närstående vara på ett boende med personal tillgänglig dygnet runt kanske var tredje vecka. Särskilt 

boende innebär att den närstående flyttar in på ett boende permanent med tillgång till personal dygnet 

runt. Särskilda boenden kan ha olika inriktningar. Det finns boenden för personer som har ett stort 

fysiskt omvårdnadsbehov, och det finns boenden för personer med demenssjukdom. 

Ädelreformen: Ädelreformen genomfördes 1992 och innebar bland annat att man försökte komma 

bort från institutionsvård. Det särskilda boendet skulle betraktas mer som ett vanligt hem. 

Ädelreformen innefattade också en kvarboendeprincip som innebar att man även som gammal och 

sjuk skulle ha möjlighet att bo kvar i sitt hem. (Äldre i Centrum, 2004) 

2 Bakgrund  
I detta avsnitt presenteras en övergripande bakgrund om vad det kan innebära att vara anhörig, hur 

samhället har arbetat med att utveckla stöd till anhöriga och vilket stöd som finns att tillgå.  

2.1 Minskad offentlig omsorg ökar de anhörigas ansvar 

Det finns beräkningar om att ungefär var femte vuxen person har någon form av anhörigvårdarroll, i 

den bemärkelsen att de hjälper och stödjer en äldre person, en person med funktionsnedsättning eller 

en person som drabbats av sjukdom (Socialstyrelsen, 2012). Andelen bland äldre som beviljas 

offentlig äldreomsorg har under flera decennier minskat, likaså antalet platser på särskilda boenden 

vilket leder till att allt fler äldre vårdas i hemmet av en anhörig. Kvarboendeprincipen, alltså att en 

person har rätt att bo kvar i sitt hem, har bidragit till en förskjutning av vårdandet från den offentliga 

sektorn till familjen. (Szhebehely, 2009). Den minskande offentliga omsorgen leder till att anhöriga tar 

ett större ansvar, trots att det ytterst är kommunen som är ansvarig (Sand, 2000). Att som anhörig 

vårda och ge omsorg är ofta en situation som smyger sig på. Det är inget man tänkt sig, men när något 

inträffar som gör att en närstående behöver hjälp är det vanligt att en anhörig tar på sig rollen som 

vårdare utan att fundera särskilt mycket över det (Sand, 2000). Trots att de anhöriga själva kan vara 

äldre och ha nedsatt fysisk förmåga utför de dagligen ett ibland tungt omsorgsarbete samt sköter allt 

som behöver göras i ett hem (Jansson, 2001; Szhebehely & Wennberg, 2002). 

Anhöriga kan trots olika svårigheter som uppstår känna tillfredsställelse med att vårda sin närstående. 

Man gör något bra för sin närstående, vilket kan vara nog så viktigt för det egna välmåendet. Det 
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upplevs positivt att man själv vårdar sin närstående och att denne är nöjd, samt att man som anhörig 

ser att den närstående har det bra (Winqvist, 2011). Det kan vara viktigt för känslan av tillfredsställe 

att den anhörige ser att den närstående är lycklig (Kristensson Ekwall, 2004). Upplevelse av 

välbefinnande kan också bero på vilka personliga förutsättningar den anhörige har att kunna möta och 

hantera motgångar i livet (Gallagher, Wagenfeld, Baro & Heapers, 1994). Den anhöriges hälsa kan 

påverkas av om det finns en ömsesidighet i vårdandet av den närstående. Med ömsesidighet i 

vårdandet menas om den anhörige känner att han eller hon kan påverka, blir lyssnad på, behandlas 

med respekt och har inflytande, till exempel i mötet med biståndsbedömare eller hemtjänstpersonal. 

(Erlingsson et.al, 2010) 

2.2 Anhörigstödets utveckling 

Ädelreformen genomfördes 1992, och i samband med en uppföljning av denna som socialstyrelsen 

gjorde ett par år senare uppmärksammades att stödet till anhöriga behövde utvecklas. 1998 kom lagen 

om att kommunen bör anordna stöd åt anhöriga, vilket redan i Socialutredningen 1999 ansågs behöva 

skärpas till en mer tvingande lagstiftning (Winqvist, 2010). Det dröjde emellertid till 2009, alltså tio år 

innan man kom så långt att socialtjänstlagen ändrades. 

Anhörig 300 var ett landsomfattande projekt som syftade till att utveckla och hitta långsiktiga 

strategier för att stödja anhöriga. Projektet pågick under åren 1999-2002 och varje år satsades 100 

miljoner kronor. Kommuner och frivilligorganisationer samverkade. Socialstyrelsen följde projektet 

och utvärderade kontinuerligt, och då upptäcktes att kommunerna försökte arbeta med nya metoder 

som var mer individuellt anpassade till anhöriga vilket ofta efterfrågats. Att kartlägga de anhörigas 

behov av stöd kan vara problematiskt eftersom de många gånger kan vara så uppfyllda av de 

närståendes behov att de har svårt att sätta ord på vad de skulle behöva för sin egen skull (Winqvist, 

2010). 

De projekt som startats i kommunerna med olika stimulansmedel för att utveckla anhörigstödet har 

varit framgångsrika på så sätt att det i de allra flesta kommuner finns anhörigstöd att tillgå, men 

dessvärre saknas det dokumentation över insatserna som görs och vilka effekter det har. Bristen på 

dokumentation innebär också att insatserna är svåra att följa upp. Detta, samt att det inte finns ett 

gemensamt språkbruk och definitioner bidrar till att det är svårare att kartlägga hur anhörigstödet 

fungerar (Sand, 2010). 

2.3 Olika former av stöd 

Socialstyrelsen talas om två olika former av stöd; direkt och indirekt stöd (Socialstyrelsen). 

Det direkta stödet kan variera från kommun till kommun. Det kan finnas exempelvis anhörigcentraler 

med verksamheter som kafé, föreläsningar, samtalsgrupper, enskilda samtal och information. Vanligt 

är att kommunerna har någon form av samarbete kring anhörigstödet med frivilligorganisationer eller 

patientföreningar (Socialstyrelsen 2009). Att få möjlighet att samtala med andra i liknande situation 

och bli lyssnad på framstår i den tidigare forskningen nästan som det viktigaste. Att bli sedd och hörd, 

att känna att de tankar och känslor den anhörige har delas av och kan förstås av andra upplevs av 

anhöriga som positivt (Winqvist, 2010).  

Med indirekt stöd avses insatser som riktas till den närstående, men där syftet också är att avlasta den 

anhörige. Hit hör (ofta biståndsbedömda, men behöver inte vara det alla gånger) insatser som 

hemtjänst, avlösning i hemmet, växelvård, och dagvård. Hemtjänst innebär att vårdbiträden eller 

undersköterskor kommer och utför en del av omsorgsarbetet som rör den närstående i hemmet. 

Avlösning i hemmet innebär att antingen personal från hemtjänst eller en frivilligorganisation kommer 
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och ”löser av” den anhöriga i hemmet några timmar, så att den anhöriga kan göra annat under tiden. 

Vid växelvård vistas den närstående i perioder på korttidsboende där personal på plats tar över 

omsorgsarbetet. Dagvård innebär att den närstående vistas några timmar en eller flera dagar i veckan 

utanför hemmet på en dagverksamhet, ibland med någon form av habilitering (NkA 2012). 

2.4 Att ta emot eller be om hjälp från samhället 

Det finns mycket stöd för anhöriga att tillgå, men insatser från samhället är inte alla gånger 

oproblematiska. Studier sammanställda av Winqvist (2010) visar att anhöriga som vårdar en 

närstående i hemmet utan hjälp från kommunen, ibland inte vet var de kan vända sig. Wennberg och 

Szhebehely (2002) menar att anhöriga kan ha svårt att lämna över ansvaret till dagvård eller växelvård 

om de inte känner att deras närstående får ett gott omhändertagande eller om verksamheten inte 

framstår som meningsfull utan mer som förvaring. Även om den anhörige har ett stort behov av 

avlastning kan det också vara svårt att ta emot insatserna om den närstående inte vill åka till 

korttidsboendet eller besöka dagverksamheten. Arbetet med att få den närstående klar för avfärd till en 

dagverksamhet på morgonen kan vara nog så utmattande, och det kan göra att man avstår (Måvall & 

Thorslund 2007). Om man har stöd i form av avlösning i hemmet förekommer det att den närstående 

inte accepterar att den anhörige lämnar hemmet (Winqvist, 2010).  

Att ta emot hjälp från hemtjänst kan kännas olustigt då anhöriga kan ha uppfattningen att man ska 

klara sig själv och det kan ta emot att släppa in främmande i hemmet. Praktiska saker som tider som 

ska passas kan vara svåra att hålla vilket kan leda till att anhöriga avstår från hjälp. Hemtjänsten 

kommer när det passar personalens schema, och inte när hjälpen behövs. Anhörigas önskemål kan 

stöta på patrull på grund av stelbenta regler och oflexibilitet inom till exempel kommunal hemtjänst 

(Szhebehely och Wennberg 2002; Sundström, 2001; Winqvist, 2010). Det kan finnas en önskan om att 

skydda den närstående, anhöriga vill inte att andra ska se hur det egentligen är hemma (Winqvist, 

2010). Stöd i form av hemtjänst kan också avstås av ekonomiska skäl, det blir för dyrt, men också att 

de anhöriga kan ha ett nätverk runt sig av vänner och familj som de upplever som fullt tillräckligt, 

varför ett kommunalt stöd inte blir aktuellt (Sundström, 2001).  

Att vara den som vårdar innebär att man är den som ska vara den starke i förhållandet, vilket kan 

försvåra att man söker hjälp då anhöriga kan känna skam över att inte orka själva. Ibland kan 

anledningen till att man tackar nej till direkt stöd vara att anhörigkonsulenterna i kommunerna inte når 

fram till de anhöriga då de anhöriga är mitt i en krishantering. Det stöd som erbjuds upplevs inte som 

adekvat just då. Att delta i en stödgrupp ordnad av kommunen eller en frivilligorganisation kan också 

upplevas som svårt, då det kan vara svårt att få tiden att räcka till om man mer eller mindre ensam har 

ansvar för en närstående (Winqvist, 2010). 

2.5 Vad är demenssjukdom? 

Svenskt Demenscentrum är ett kunskapscentrum som på uppdrag av regeringen arbetar med att samla 

och sprida kunskap om demenssjukdomar. Enligt Svenskt Demenscentrum (2009) är demens ett 

samlingsnamn för en rad sjukdomar som har det gemensamt att de leder till skador på hjärnan. Att 

hjärnan skadas medför att funktioner som minne och kognitiv förmåga försämras. Demens delas in i 

tre huvudgrupper, primärgenerativa sjukdomar, vaskulära sjukdomar och sekundära sjukdomar. I de 

primärgenerativa sjukdomarna orsakas demenssymptomen av att hjärncellerna gradvis förstörs och dör 

vilket leder till skador på hjärnan. I takt med att fler celler dör förvärras symptomen. Symptomen beror 

på vilken del av hjärnan som drabbas. Alzheimers, som kan ta tid att upptäcka, hör till den här typen 

av demenssjukdom. Om man drabbas av en blodpropp eller blödning i hjärnan kan syrebristen som 

uppstår leda till skador som ger upphov till en så kallad vaskulär demenssjukdom. Demenssymptom 
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kan också vara sekundära sjukdomar och orsakas av andra sjukdomar som HIV, syfilis eller 

alkoholmissbruk.  

Alzheimers sjukdom och vaskulär demens står tillsammans för ca 90 procent av demenssjukdomarna 

där Alzheimers sjukdom är vanligast. Man beräknar att ca 140 000 personer lever med någon form av 

demenssjukdom i Sverige (SBU, 2006) och i takt med att vi lever längre kommer antalet som drabbas 

att öka då risken att drabbas ökar med stigande ålder (SBU, 2006). 

3 Tidigare forskning om anhöriga till personer med 

demenssjukdom 
Anhöriga till personer med demenssjukdom lever många gånger under stor stress. De anhöriga kan 

uppleva sig som ensamma och låsta i sin tillvaro. Det blir psykiskt påfrestande att hela tiden påminna 

och stötta den närstående (Jansson, 2001; Söderlund, 2004). De anhöriga kan känna en sorg över 

demenssjukdomen och hur den har drabbat familjen och den närstående, de anhöriga kan känna skam 

och skuld. (Söderlund, 2004; Parks & Pilisuk, 1991). Rollerna i relationen kan förändras och den 

anhörige kan komma att behöva ta över de uppgifter som deras närstående tidigare ansvarat för, vilket 

kräver anpassningsförmåga och stor hänsyn tas av den anhörige till den närstående med 

demenssjukdom för att inte kränka denne (Hellström, 2005). Att vårda en närstående med 

demenssjukdom kan innebära fysiska påfrestningar. Den anhörige måste guida sin närstående med 

demenssjukdom genom vardagens alla moment och upprepa om och om igen, ständigt påminna och 

finnas tillgänglig, stötta och lyfta (Söderlund 2004). Anhöriga till en närstående med demenssjukdom 

löper ökad risk att drabbas av depression och nedsatt immunförsvar. De sätter sig själva i andra hand 

och deras sociala liv och umgänge kan begränsas (Winqvist, 2010). De anhöriga vill att deras 

närstående får behålla sina intressen, sin självkänsla och sin personliga integritet, vilket kan vara ett 

skäl till att anhöriga själva väljer att vårda (Jansson, 2001). 

Att inte längre kunna kommunicera med sin partner som man tidigare gjort är en annan faktor som kan 

leda till sorg hos den anhörige till en närstående med demenssjukdom. Att inte få det gensvar från sin 

partner man fått tidigare i livet kan påverka den anhöriges upplevelse av välbefinnande (Braun, 2009). 

Detta utesluter emellertid inte att man trots avsaknad av en ömsesidig kommunikation kan uppleva 

närhet, gemenskap och värme tillsammans (Winqvist, 2010).  

3.1 Stöd till anhöriga till personer med demenssjukdom 

Ett exempel på hur stöd till anhöriga till personer med demenssjukdom kan utformas är 

Cirkelmodellen (Jansson, Almberg, Grafström & Winblad 1998). Cirkelmodellen är en slags 

kombination av direkt och indirekt stöd och är en metod där anhöriga och frivilligarbetare utbildas 

tillsammans om demenssjukdomar. Sedan får frivilligarbetarna lösa av de anhöriga i hemmet 

regelbundet. Modellen har haft goda resultat så till vida att det har varit lättare för de anhöriga att 

lämna över ansvaret när de känner personerna som ska avlösa dem. Att ha en god relation till den som 

ska hjälpa är viktigt för att hjälpen ska upplevas positivt (Söderlund, 2004). Modellen innebär också 

att de anhöriga får möjlighet att träffa andra anhöriga och utbyta erfarenheter vilket upplevts positivt 

för de anhöriga (Jansson, 2001; Söderlund, 2004). 

Vikten av att stödet anpassas individuellt betonas i projektet ”REACH”, The Resources for Enhancing 

Alzheimer´s Caregiver Health (Wisniewski, Belle, Marcus, Burgio, Coon, Ory, Burns & Schulz, 

2003). REACH är ett amerikanskt projekt där man utformat olika metoder för att specifikt stödja 

anhöriga till närstående med demenssjukdom. De anhöriga ges i REACH möjlighet att träffa andra i 
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liknande situation i stödgrupper, de erbjuds enskilda stödsamtal och möjlighet att få komma i kontakt 

med en sjuksköterska vid behov. REACH ordnar också med utbildningar om demenssjukdomar. I 

projektet har aspekter som etnisk bakgrund vägts in och det finns skräddarsytt material åt 

afroamerikaner och latinamerikaner.  

Att lära sig om vad en demenssjukdom innebär kan underlätta för den anhörige att vårda sin 

närstående (Schindler, Engel & Rupprecht, 2012). Det kan också vara till nackdel; den anhörige får 

plötsligt får full insikt om vad en demenssjukdom leder till vilket kan vara svårt att hantera (Winqvist, 

2010). Att träffa andra med samma erfarenheter kan vara ett viktigt stöd för anhöriga för att 

normalisera upplevelsen av sjukdomen och komma över krisen som en demensdiagnos kan innebära, 

men det gäller att de som deltar i en grupp är i någorlunda samma fas. Om man är anhörig till en 

person som nyligen fått sin diagnos kan det vara svårt att träffa de som har kommit längre fram i 

sjukdomsförloppet, då man blir varse hur sjukdomen kan komma att utvecklas och påverka livet 

(Willis, Chan, Murray, Matthews och Banerjee, 2009)  

Socialstyrelsen har, eftersom det behövs mer kunskap om hur stöd kan påverka tillvaron för de 

anhöriga till personer med demenssjukdom, under 2012 utvärderat effekterna av anhörigstöd till 

anhöriga till personer med demenssjukdom och funnit att ett program som innefattar utbildning, 

psykosocialt stöd och olika former av färdighetsträning (t ex att kunna bemöta en person med 

demenssjukdom) har bra förutsättningar att fungera som ett gott stöd (Socialstyrelsen, 2012). 

Sammanfattningsvis framstår en mångsidig bild av vad det innebär att vara anhörig till en person med 

demenssjukdom. Man talar om bördan av att vara anhörig inom i stort sett samtliga rapporter, 

avhandlingar och artiklar i ämnet. Studierna visade på att de anhörigas egen hälsa, både psykiskt och 

fysiskt, kan löpa risk att drabbas negativt, men det finns även resultat som visar på att anhöriga till 

närstående med demenssjukdom kan uppleva en glädje i att vårda den närstående. Att göra något bra 

för en annan person kan vara välgörande för en själv.  

4 Forskningsmetod 
I detta avsnitt presenteras hur studien har genomförts. Avsnittet avslutas med en reflektion. 

4.1 Litteratursökning  

Sökningar har skett i databaserna Libris, ProQuest och DiVa. Sökord som använts har varit demens, 

demenssjuk, anhörig*, samtalsstöd, anhörigstöd, anhörigvårdare och stödgrupp i olika kombinationer. 

Samma ord har använts på engelska för att söka internationellt. Referenser har även hittats via 

kunskapsöversikter. Det finns en hel del rapporter och kunskap från Nationellt kompetenscentrum 

Anhöriga (NkA), Socialstyrelsen samt Svenskt Demenscentrum. Forskning och kunskap som handlar 

om dels anhöriga till personer med demenssjukdomar har valts ut men också forskning och kunskap 

om vad det innebär att vara anhörig och vårda en närstående även av andra anledningar för att få en 

bättre överblick av vad anhörigskap kan innebära på ett mer generellt plan. 

 

4.2 Kvalitativ ansats 

Då jag vill förstå andra människors upplevelser och livsvärld i den situation de befinner sig i har jag 

valt en kvalitativ ansats då den bäst kan fylla mitt syfte (Esaisson et.al 2007). Jag har använt öppna, 

samtalsliknande intervjuer utifrån vissa teman. Jag valde den öppna intervjun för att på sätt kunna få 

fram det som är viktigt för de anhöriga och för anhörigkonsulenterna. En intervju innebär ett 
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personligt möte och ett samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen, och intressanta saker som 

kommer fram kan följas upp direkt och utvecklas vidare, vilket kan ge ett rikt material (Kvale, 1997).  

4.3 Urval och kriterier  

Då det är situationen som anhörig i form av make/maka jag velat undersöka har jag intervjuat tre fruar 

till personer med demenssjukdom. Könet på den anhörige har för mig spelat mindre roll, då syftet med 

uppsatsen inte har varit att belysa anhörigskap ur ett genusperspektiv. Jag har inte intervjuat några 

manliga makar, då jag inte kom i kontakt med någon. Anhöriga som vuxna barn, övrig släkt och/eller 

vänner har inte heller varit aktuellt.  

För att de anhöriga skulle kunna säga något om hur de upplever stöd ville jag att de skulle ha haft 

någon form av stödinsats under minst ett års tid, vilket de tre fruar som intervjuats har. För att hitta 

anhöriga att intervjua togs kontakt med yrkesverksamma anhörigkonsulenter. Anhörigkonsulenterna 

fick e-post där studien och dess syfte presenterades, samt mina kontaktuppgifter. På så sätt 

kontaktades jag sedan av tre fruar som önskade delta. 

För att anhörigkonsulenterna skulle ha erfarenhet ville jag intervjua de som arbetat minst två år som 

anhörigkonsulenter. Därför tog jag kontakt med en av de anhörigkonsulenter som hjälpt mig att hitta 

anhöriga att intervjua (en före detta studiekamrat) samt med min tidigare arbetsplats då jag visste att 

dessa två arbetat tillräckligt länge. Den före detta studiekamraten var också behjälplig med att fråga 

runt bland sina kollegor, vilket ledde till att jag fick kontakt med en tredje anhörigkonsulent. 

  

Samtalen med de anhöriga formades utifrån följande teman:  

 1. Hur upplevde du det när sjukdomen började?  

 2. Hur kom du i kontakt med anhörigstödet? 

3. Hur har du upplevt det stöd du har fått tillgång till? 

4. Hur upplever du din situation idag?  

Samtalen med anhörigkonsulenterna formades utifrån följande teman:  

1. Vad uppfattar du som viktigt för anhöriga till närstående med demenssjukdom? 

 2. Hur tar du kontakten med de anhöriga? 

3. Hur utformar man ett stöd till anhöriga till personer med demenssjukdom? 

4. Vilka reaktioner på stöd uppfattar du från de anhöriga? 

Intervjuerna spelades in digitalt och skrevs ut så ordagrant som möjligt.  

De anhöriga fruarna hade möjlighet att komma med förslag på var de ville träffas för intervjuerna för 

att känna sig bekväma, under förutsättning att det skulle gå att samtala ostört. Två av intervjuerna med 

de fruarna genomfördes således på en träffpunkt för seniorer där ett rum lånades ut, och en i den fruns 

hem. Anhörigkonsulenterna intervjuades på sina arbetsplatser vilket kändes mest naturligt då samtalen 

har rört deras yrkesroll. Intervjuerna utformades som ett informellt samtal med öppna frågor och liten 

styrning från min sida. Det innebar att jag fick väldigt mycket material att tillgå som jag sedan fått 
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sålla en del i, då samtalen även kom att beröra sådant som ligger utanför det område denna 

undersökning fokuserade på.  

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet och reliabilitet handlar om hur pass tillförlitligt ett vetenskapligt arbete är. Har rätt metod för 

att mäta använts för att mäta det man avsett att mäta? Reliabiliteten handlar om mätmetoden; har rätt 

metod valts för att göra en undersökning? Validiteten handlar om att man med sin valda mätmetod, 

sedan har undersökt det man hade för avsikt att undersöka (Thurén, 2007). 

I en kvalitativ studie kan det vara svårt att förhålla sig till just detta med mätbarhet, eftersom man 

undersöker en upplevelse av något i en mindre population (Larsson, et.al 2008). Då blir den interna 

validiteten viktig. Med intern validitet menas att innehållet i studien innehåller sådant som studien är 

tänkt att handla om. Det är också noga att frågorna utformas så att de ”fångar in” det man vill 

undersöka. Reliabiliteten (tillförlitligheten) beror nämligen på innehållet på den information man får 

fram. Man kan stärka reliabiliteten genom att ställa samma fråga på olika sätt (Kvale, 1997) eller 

genom att fråga olika personkategorier med kunskaper om det man vill undersöka för att se om de 

olika perspektiven ändå kan ha likheter (Larsson, et.al 2008). Jag valde att intervjua tre personer ur 

varje kategori dels för få tillräckligt med material, men också för att det skulle finnas utrymme för rika 

beskrivningar från varje intervjuperson. 

Generaliserbarhet innebär att en studie kan användas för att dra slutsatser som är mer långtgående, till 

exempel genom att man undersöker hur många i en population som tycker si eller så. En 

generalisering innebär då att man drar slutsatsen att det är rimligt att samma slutsats gäller även i andra 

liknande populationer. När det gäller kvalitativa studier som har ett mindre underlag och syftar till att 

beskriva och förstå en upplevelse av något, är det svårt att dra generella slutsatser. Det man kan göra 

är att jämföra med tidigare forskning och se om de resultat man får fram kanske har liknande 

beröringspunkter (Thurén, 2007). 

4.5 Reflektion 

De intervjupersoner som är anhöriga har själva valt att delta utifrån den information som lämnats till 

anhörigkonsulenterna. Den här formen av självselektionsurval (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wägnerud, 2007) kan ha sina fördelar; det är möjligt att detta är personer som kanske är mer 

engagerade i anhörigfrågor än anhöriga i allmänhet, kanske har en viss vana, och kanske även ett 

behov och en vilja av att berätta, vilket gör att den som undersöker något kan komma att 

(förhoppningsvis) få rika svar.  Det kan också innebära en risk; kanske får man mycket information, 

men inte om just det man vill undersöka (Larsson et.al 2007). 

De intervjupersoner som är anhöriga har också på ett sätt valts ut av ”sina” anhörigkonsulenter då 

dessa har lämnat information om uppsatsen vidare till personer som de tror kan vara intresserade av att 

delta, och som kanske uppfattas som positiva till anhörigstöd av anhörigkonsulenterna. Detta innebär 

att andra personer som kanske inte uppfattas lika positiva till det inte kommer med. Dessa personer 

kan ha en rik kunskap och erfarenheter att dela med sig av men de har inte fått komma till tals.  

En av anhörigkonsulenterna (studiekamraten) är bekant med två av de anhöriga som intervjuats, då de 

hör till hennes distrikt och hon hjälpte mig att komma i kontakt med dem. När arbetet med uppsatsen 

inleddes var tanken att endast intervjua anhöriga, anhörigkonsulenterna kom med först i ett senare 

skede. När kontakten togs med studiekamraten var mitt syfte att hitta anhöriga att intervjua, vilket hon 

hjälpte mig med. När arbetet fortskred väcktes tanken om att även intervjua anhörigkonsulenter varför 

jag kontaktade henne igen. Det finns därför ingen större risk att anhörigkonsulenten i detta fall valt ut 
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personer som är mer positiva till henne eller hennes arbete än andra anhöriga, då hon inledningsvis 

inte var tänkt att intervjuas. 

Tre fruar till personer med demenssjukdom intervjuades. Jag utgick från olika teman i intervjuerna, 

men trots att frågorna handlade om fruarna och ställdes direkt till dem så var det svårt att få 

intervjuerna att handla om deras egna eventuella behov istället för makarnas sjukdom och allt 

sjukdomen medförde. Fruarna identifierar sig inte heller som ”anhörigvårdare” eller ”anhöriga”, de är 

helt enkelt fruar till sina makar. Fruarna som intervjuades hade heller inte ägnat mycket tid åt att 

reflektera över sina egna behov av stöd eller önskemål. Detta medförde att de hade svårt att uttrycka 

vad för slags stöd de skulle vilja ha för egen skull. Kanske hade detta kunnat undvikas med mer styrda 

intervjuer eller en fokusgrupp. Intervjuerna med anhörigkonsulenterna har fungerat som ett 

komplement, då de ofta träffar anhöriga till personer med demenssjukdom och därmed har goda 

kunskaper om de anhörigas behov. 

Anhörigkonsulent är ett yrke som är under utveckling. En av de anhörigkonsulenter jag intervjuade 

berättade hur hon själv fått forma sin yrkesroll, då det inte fanns några givna ramar att gå efter när hon 

började i yrket 2008. Detta kan vara ett problem, då en tydlig definition av vad en anhörigkonsulent 

egentligen är saknas. Då finns risken att de inte har en samstämmig syn på sitt arbete. Jag valde därför 

att kontakta två anhörigkonsulenter som är bekanta för mig sedan tidigare och som arbetat minst två år 

i yrkesrollen. En av dessa hjälpte mig att få kontakt med ytterligare en erfaren anhörigkonsulent för en 

intervju, vilket medförde att jag då fick tillgång till ett perspektiv från en anhörigkonsulent som jag 

inte kände sedan tidigare. 

4.4 Etiska aspekter 

Att intervjua fruar till personer med demenssjukdom och anhörigkonsulenter innebär att jag forskar 

om människor med människor som forskningsobjekt (Codex, 2012), vilket ställer en del krav på mig. 

Jag får inte orsaka skada. Larsson, Lilja & Mannheimer (2005) skriver att informerat samtycke och rätt 

till anonymitet är av yttersta vikt, vilket jag tagit hänsyn till genom att informera om att deltagandet i 

uppsatsen är anonymt och frivilligt. Namn och bostadsort eller annat som kan kopplas till en enskild 

har ändrats eller tagits bort helt. De som deltagit har informerats om möjligheten att närsomhelst 

avbryta sitt deltagande utan att behöva uppge någon förklaring. När intervjuerna skrivits ut raderades 

inspelningarna. Intervjupersonerna har innan de tackat ja till att delta fått information om vad studien 

handlar om, hur den kommer att genomföras och hur deras uppgifter kommer att behandlas.  

Jag har inte skrivit ut vilken min tidigare arbetsplats var eller vilka stadsdelar anhörigkonsulenterna 

och fruarna kommer ifrån, namn på orter för sommarställen och andra platser har tagits bort för att 

ingen som deltar ska kunna identifieras. 

5 Uppsatsens teoretiska perspektiv  
För att analysera resultatet har jag valt att använda tre begrepp från Antonovskys (1991) teori om 

Känsla av sammanhang, Kasam, samt det salutogenetiska perspektivet. Inledningsvis presenteras 

teorin, begreppen och det salutogenetiska perspektivet för att läsaren ska få en uppfattning om 

begreppens sammanhang. Därefter följer varför begreppen och perspektivet har valts och hur detta kan 

vara ett verktyg för att analysera resultatet. Avsnittet avslutas med en reflektion över teorin och 

teorivalet. 
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5.1 Känsla av sammanhang- Kasam 

Aaron Antonovsky (1991), en medicinsk sociolog, utvecklade teorin om känsla av sammanhang 

(Kasam) efter att på 1970-talet ha undersökt kvinnor i menopaus och deras uppfattning om sin hälsa. 

Han upptäckte att bland de kvinnor som vistats i koncentrationsläger uppgav 29 procent, jämfört med 

51 procent av kvinnorna som inte varit i koncentrationsläger, att de upplevde en god hälsa och mådde 

psykiskt bra. Istället för att dra slutsatsen att kvinnor som hade varit i koncentrationsläger generellt sätt 

mådde sämre än de som inte varit där, började han fundera på hur det kom sig att så pass många som 

29 procent trots allt elände de varit med om upplevde en god hälsa, vad var det hos dessa personer som 

gjorde att de inte hade gått under? Detta ledde till utvecklandet av teorin Känsla av sammanhang 

(Kasam) innefattande tre begrepp, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt det 

salutogenetiska synsättet som (kort sagt) handlar om att vända på det vanligaste patogenetiska 

synsättet ”vad orsakar sjukdom och ohälsa?” och istället fråga sig ”vad gör att hälsan bevaras?”  

 

Antonovsky (1991) sammanfattar Kasam som  

”en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men 

dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är 

strukturerade, förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för att man skall kunna möta de 

krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värda 

investering och engagemang” (Antonovsky, 1991). 

För att möta motgångar och svårigheter i livet, stressorer, menar Antonovsky (1991) att vi människor 

har olika motståndsresurser som hjälper oss att hantera dessa, vilka Antonovsky (1991) kallar 

generella motståndsresurser. Dessa kan vara till exempel i form socialt och kulturellt stöd, jag-styrka 

och inte minst pengar. Tillgången, eller icke-tillgången också för den delen, på motståndsresurserna 

och hur de används, eller inte används, blir då avgörande för en människas känsla av sammanhang 

(Antonovsky 1991). 

5.2 De tre begreppen 

Begriplighet 

I vilken utsträckning upplever en människa att det som händer både inom henne och runt omkring 

henne är förståeligt och begripligt? Antonovsky (1991) menar att människor behöver någon form av 

ordning. Upplevs händelser i livet, även svåra sådana, som logiska, strukturerade, sammanhängande 

och förutsägbara, eller råder kaos, oordning och slumpmässighet? Finns det förklaringar till det som 

sker? En människa som upplever begriplighet upplever att det som sker är förväntat, men inträffar 

trots allt något oanat kan personen ordna in händelsen i livet och förklara den på olika sätt. Även om 

det inträffar svåra saker som sjukdomar och/eller död, kan en människa med hög känsla av 

begriplighet hantera detta som en del av livet och kan gå vidare. Händelser i livet av olika slag ses som 

erfarenheter som man kan möta och hantera. Om man istället har en låg känsla av begriplighet 

framstår svårigheter i livet som något som är mycket svårt eller omöjligt att ta sig runt, man har 

svårare att förstå och acceptera det som sker och svårare att gå vidare (Antonovsky, 1991).  

Hanterbarhet 

Vilka resurser har man att tillgå för att möta de krav som ställs på en vid olika händelser i livet? Vilket 

stöd finns tillgängligt? Det kan handla om att man känner att man har stöd från omgivningen, så som 

make/maka och familj, vänner eller något annat som man upplever som viktigt. En människa som 

upplever en hög känsla av hanterbarhet kommer enligt Antonovsky (1991) klara att möta en motgång 
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bättre, man kommer att komma igen och gå vidare efter en svårighet utan att känna att livet är orättvist 

eller att man blivit ett offer för omständigheterna.   

Meningsfullhet 

Är svårigheter något som kan vara en utmaning som man accepterar och som är värt att anstränga sig 

för, eller upplevs svårigheten som en tyngd som inte går att påverka? Människor med stark känsla av 

sammanhang upplever ofta enligt Antonovsky (1991) att deras tillvaro är meningsfull och deras 

ansträngningar är viktiga och har betydelse både för dem själva och för människor runt omkring dem. 

Det finns en känslomässig innebörd och mening i personens liv. Bland människor med en längre 

känsla av sammanhang kan livet upplevas mindre meningsfullt, man gör förvisso saker, men finner 

dem poänglösa. Det saknas mening. 

Begreppen beror av varandra 

Antonovsky (1991) menar att dessa tre begrepp samspelar med varandra, och att graden, eller 

upplevelsen, av att ha en känsla av sammanhang beror på hur de tre begreppen relaterar till varandra. 

En människa kan till exempel ha en hög känsla av begriplighet och hanterbarhet, men upplever inte sin 

tillvaro som särskilt meningsfull, vilket medför att den totala upplevelsen av att ha en känsla av 

sammanhang minskar.  

5.3 Varför de tre begreppen? 

Begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är begrepp som handlar om vilka resurser en 

människa har, eller inte har, tillgång till för att möta och hantera en motgång i livet. Upplever man att 

man har tillgång till dessa begrepp har man också en känsla av sammanhang. Tillvaron hänger ihop 

och man kan förstå den (Antonovsky, 1991). Anhörigstödet i kommunerna har utvecklats i takt med 

att allt fler äldre bor kvar i hemmet och vårdas av en anhörig. Detta innebär att det finns en 

medvetenhet i samhället om att anhöriga behöver hjälp och stöd för att orka. För att då undersöka hur 

stödet utformas och upplevs av de anhöriga blir begreppen intressanta, då begreppen kan hjälpa till att 

undersöka hur de tre fruarna ser på sin livssituation och stödet från samhället genom att i intervjuerna 

leta efter sådant som kan kopplas till begreppen för att tolka resultatet. 

5.4 Det salutogenetiska perspektivet 

 

Det salutogenetiska perspektivet handlar om att se en människas hela liv, vilka tillgångar och resurser 

finns och hur kan man på bästa sätt bemöta och behandla en människa för att dessa tillgångar och 

resurser ska bevaras eller stärkas, och inte bara på den aktuella sjukdomen eller svåra situationen 

människan råkat ut för. Kort sagt: så länge man inte är död är man faktiskt lite frisk (Antonovsky, 

1991). Traditionellt har fokus inom (västerländsk) medicin legat på det i kroppen som är sjukt, varför 

man blir sjuk och hur man botar sjukdomen. Det salutogenetiska perspektivet handlar istället om att 

lägga mer kraft på att ta tillvara det som är starkt och bra hos en människa, att hjälpa henne att se vilka 

resurser hon har att förfoga över och tillämpa dem. Det ena ska naturligtvis inte utesluta det andra. Att 

undersöka varför en sjukdom eller en ohälsa uppstår och hur man botar den är viktigt, men det 

salutogenetiska perspektivet bidrar till en ökad förståelse till varför en person med många diagnoser, 

eller en person med många svårigheter i livet, trots allt kan ha upplevelsen av att må bra och ha ett gott 

liv. Detta är, menar Antonovsky (1991) viktigt att undersöka, eftersom det i förlängningen innebär att 

man kan arbeta förebyggande. Vet man vad som orsakar eller bevarar upplevelse av hälsa blir ju det 

enklare.  
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5.5 Varför ett salutogenetiskt perspektiv? 

 

Att arbeta inom socialt arbete utifrån ett salutogenetiskt perspektiv innebär att arbeta med sådant som 

är problemlösande för den enskilde och tar tillvara på dennes möjligheter för att behålla och stärka 

förmågor i samarbete med den enskilde. Det är viktigt att se till en hela livshistorian, inte bara det 

aktuella problemet. Hur en person klarar att hantera en svårighet är beroende av om den enskilde 

upplever begriplighet (att förstå vad som händer och varför det händer) hanterbarhet (att kunna klara 

av att hantera det som händer) och meningsfullhet (det här är en utmaning väl värd investering av tid 

och kraft som känns meningsfull) (Westlund och Sjöberg, 2008). Nilsson (2002) förespråkar det 

salutogenetiska synsättet i vårdarbete och menar att det är av intresse att bygga på det friska och att en 

patient som har inflytande i sin process mot läkande får ett bättre resultat av en behandling. Jag finner 

det salutogenetiska perspektivet intressant för att titta närmare på anhörigkonsulenternas arbete med 

stöd till anhöriga och analysera resultatet från intervjuerna med dem med hjälp av perspektivet.  

 

5.6 Reflektion över teorin  

Ett problem med Kasam anser jag vara att det enligt Antonovsky (1991) inte går att förändra graden av 

Kasam i någon större utstäckning. Om en persons Kasam är grundlagd sedan barndomen så ligger den 

enligt Antonovsky mer eller mindre fast, vilket i relation till de generella motståndsresurserna innebär 

en viss motsägelse för mig. Antonovsky (1991) anger till exempel pengar, jagstyrka, socialt och 

kulturellt stöd som olika generella motståndsresurser som avgörande för människors förmåga att 

hantera motgångar, alltså förmågan att uppleva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Detta är 

faktorer som kan förändras under livets gång, vilket jag i motsats till Antonovsky anser borde påverka 

Kasam. Livet är sällan statiskt. Och om Kasam är grundmurad sedan barnsben och inte går att ändra i 

någon större grad vore ju kanske sådant som hjälp och stöd bortkastat, och kanske i ett vidare 

perspektiv; det salutogenetiska perspektivet Antonovsky förespråkar kanske blir meningslöst, om 

Kasam är oföränderlig.  

I arbetet med analysen visade det sig att teorin om känsla av sammanhang och de tre begreppen samt 

det salutogenetiska perspektivet var svåra att arbeta med för att göra en analys där man använder 

teorin eller begreppen för att fördjupa förståelsen av resultatet. Vid första anblicken ser man nästan 

kasam som lösningen på Fermats gåta, man får en känsla av både ”Aha!” och ”Heureka!” när man 

första gången läser Hälsans mysterium (Antonovsky, 1991). Så här i efterhand funderar jag över om 

inte kasam handlar mer om ett professionellt förhållningssätt, ett sätt att förändra vård och 

omsorgsarbete än en teori som kan användas för att försöka förklara och förstå verkligheten.  

Trots svårigheterna att arbeta med det valda teoretiska perspektivet har begreppen och det 

salutogenetiska perspektivet kunnat bidra till att öka förståelsen för resultatet, men det var långt ifrån 

självklart att det skulle gå att genomföra. 

I analysen av intervjuerna med de anhöriga kunde istället Copingteori ha använts för att undersöka 

vilka metoder de anhöriga använder för att hantera situationer som uppstår i deras vardag och hur de 

gör för att möta motgångar och svårigheter. Det valet hade säkert varit fruktbart och kanske även till 
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viss del betydligt enklare, men då hade analysen av resultatet av anhörigkonsulenterna och deras syn 

på stödet eventuellt krävt ytterligare en teori.  

6 Resultat  
Intervjuerna har lästs igenom flera gånger för att hitta ord, uttryck eller fraser som relaterar till 

uppsatsens syfte och frågeställningar samt det teoretiska perspektivet. Citat och återberättelser av 

intervjuerna som relaterar till detta har valts ut för att ge en så informationsrik presentation som 

möjligt för läsaren. Under intervjuerna har de anhöriga även pratat om roliga påhitt som barnbarnen 

gjort, men jag har valt att endast ta med de delar som är intressanta för syftet med uppsatsen. 

Nedan presenteras först resultat och analys från intervjuerna med de anhöriga, därefter 

anhörigkonsulenterna. Intervjupersonernas egna uttryck och citat anges med ”…” och kursivering. 

Citat som kortats för att lyfta fram det centrala i texten markeras med /../ . Citat återges så ordagrant 

som möjligt men har i viss mån skrivits om något från talspråk för att göra det lättare att läsa och 

förstå vad som menas.  

6.1 Annas situation 

Anna är 77 år och har varit gift med sin 6 år äldre make Albert i 52 år. Albert har prostatacancer och 

är, berättar Anna, ”senildement och åderförkalkad”. Han har svårt att röra sig efter att ha skadat höften 

och använder rollator. Anna har stöd i form av 1100 kronor i månaden i hemvårdsbidrag, ett 

ekonomiskt bidrag som kan betalas ut av kommunen till den som vårdar en närstående. Hon berättar 

att hon via en sjukgymnast fått tekniska hjälpmedel i hemmet för att underlätta omsorgen om Albert. 

Albert har ett trygghetslarm och färdtjänst. Anna deltar i ”må bra”-aktiveteter som anordnas för 

anhöriga av kommunen. Hon sköter själv om allt som rör Albert och det gemensamma hemmet utan 

hjälp från hemtjänst. Anna beskriver situationen som anhörig som ger omsorg som något hon plötsligt 

bara befann sig i: 

 ”Alltså, det tror man ju aldrig att man ska bli i den här situationen. Sen när man är nygift och allting. 

Tillslut så är man där.” 

Anna började förstå att det var något som inte stämde med Albert när han för ungefär 8 år sedan körde 

bil och inte uppmärksammade att filerna på motorvägen ändrades, men lät saken bero: 

”dumt nog så lät jag det där bero efter första olyckan, och det var ingen som blev skadad, utan det 

var faktiskt bara bilen. Och då kan man nästan förstå, för när man åker till [namnet på orten] så är 

det motorväg så smalnar den till en fil och han kör dubbelfilen och så ser han inte att det blir bara en 

fil och till slut så har han ju ingenstans att ta vägen, fick ju köra efter vajern där så han sprätter ju upp 

hela bilen”.  

Efter den händelsen var hon alltid orolig när de skulle ut med bilen, och sedan beskriver Anna en 

händelse som fick henne verkligen inse att något inte stod rätt till:  

”Kan det vara fyra år tillbaka? Då var jag inte hemma. Och då skulle han köra barnbarnet, dumt nog, 

till [destinationen] i rusningstrafik.  Och när jag då kommer hem så fick jag ju se bilen. Då… Mitt 

barnbarn hon sitter ju med den där förstår du, hon bara ser en massa glassplitter. Då har han kört på 

en grävskopa förstår du, får hon se, ingen sitter ju i den, den är ju parkerad. Och det var rena rama 

turen att inte skopan tog in i hela… Den kom också på sidan. Och då förstod jag att nu, nu, nu, nu är 

det någonting.” 
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Anna beskriver sedan hur Albert inte längre ser konsekvenser, som att han tyckte att de kunde strunta i 

vattenkranen i badrummet som gick sönder mitt i natten och gå och lägga sig trots vattenmängderna 

som sprutade ut. Hon beskriver hur han ibland inte vet var deras barn och barnbarn bor, då frågar han 

henne var de har placerat ut barnen. Anna berättar att mycket av hennes omsorger om honom handlar 

om att berätta steg för steg vad som ska göras och hur det ska göras. Anna kan lämna Albert hemma 

ensam några timmar och gå iväg själv en stund. När hon gör det ser hon till att han är sysselsatt med 

något han tycker om, och att han har fika. De har mycket nöje med korsord som de gärna löser 

tillsammans långt in på nätterna, och Anna tycker det är märkligt hur Albert kan klara att hitta 

synonymer till ett ord, för att i nästa ögonblick ha glömt av det.  

Anna uppger att kontakter med biståndshandläggare och vårdpersonal har fungerat bra när det gällt 

Albert, men också att hemvårdsbidraget, som Anna tycker är ganska dåligt betalt för all omsorg hon 

ger, ifrågasattes av biståndshandläggaren. 

”det var faktiskt en biståndsbedömare som menade på att ”kvinnor brukar ju” Men jag sa ah! Nu har 

vi jämställdhet! Men det måste jag säga, så har det ju alltid varit, att mannen skött om bilen /../ Och 

kvinnan har i regel lagat mat och allt det där, heller hur? Men nu blir det en annan sak när man 

måste ringa tandläkare, åka med och sitta där en timma, ringa frisören. Jag har min kropp att ta 

hand om, och så en annans kropp. Jag menar, det är inte det där att laga mat, för det gör jag ju ändå, 

men det är hela tiden det här att du har en till som ett spädbarn /../ det där att man får tänka hela 

tiden. Har du bytt blöjan? Jaa… Och man springer direkt och slänger blöjan för att det inte ska lukta, 

det är det jobbet, det är väldigt jobbigt på ett sätt. Jag menar mat och diska och det, det hör till. För 

inte gör väl du det med din man, slänger hans blöjor?” 

För att hantera de svårigheter som Alberts sjukdom medför tror Anna att hon haft nytta av uppväxten i 

Norrland med det förhållningssätt hon fått med sig därifrån, och att hon arbetat 50 år inom 

”långvården” där hon lärt sig hur man hanterar personer med demenssjukdom. Anna tycker inte att det 

är någon idé att oroa sig, för händer det så händer det, och om inget händer har hon oroat sig i onödan. 

”/../ jag tänker som det var uppe i [barndomsorten]där jag kommer från. ”Gammfolke har blive 

åderförkalkad”… ja, så var det inge mera med det.”. 

Anna ser i dagsläget ingen mening med att ha mer hjälp från hemtjänst, men framhåller att om Albert 

skulle bli sängliggande heller hon själv få mer ont i ryggen skulle det nog inte gå utan hjälp utifrån. 

Hon är skeptisk till hemtjänsten och tänker att det skulle bli katastrof om hon var död och Albert har 

hemtjänst.  

”[Om] jag var död, han skulle ha hemtjänst. Det skulle vara en katastrof. Jag vet inte hur det skulle se 

ut i badrummet, jag vet inte hur det skulle se ut i köket. Jag menar; Man kan inte begära att 

hemtjänst, om de lägger ner en timme… Hur kan de bädda en säng, hur kan de skaka lakan? Jag 

säger det är ju omöjligt. Jag har sett, de kastar in ett matpaket; hej hej! Och ska du ha hemtjänst, då 

ska du vara klar i huvet och kunna göra mycket själv. Men kan du icke någonting göra själv, då ska 

man in på hemmet.” 

Anna tycker mycket om att gå till träfflokalen för seniorer och lyssna på musikunderhållning där. Hon 

söker sig inte till de andra som kommer dit, utan det är musiken som är det centrala. Hon upptäckte att 

träffpunkten fanns via en annons i lokaltidningen. Anna har många väninnor som hon umgås med, och 

går gärna på bio. Hon tycker att hon har tur som ännu kan lämna maken ensam hemma en stund utan 

att vara orolig att något ska hända. Hon tycker också att det är bra att leva tillsammans med Albert på 
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så sätt att om hon vore ensam skulle hon antagligen slarva betydligt mer med mathållningen än vad 

hon gör idag, då hon ju måste se till att Albert äter ordentligt. Hon är realist och tycker att det vore 

dumt att anta att det skulle bli bättre med tiden: 

”/../ jag är en sån där människa så jag går inte och tänker att ja men nästa år blir det nog bättre. Åh, 

nä, nä, nä. Har det varit svårigheter nu så blir det knappast bättre om ett år, för då har vi åldrats 

ytterligare”. 

6.2 Brittas situation 

Britta är 67 år och har varit gift med sin fem år äldre make Bertil i 40 år. Bertil har Alzheimers 

sjukdom och bor på särskilt boende. Britta har tidigare haft stöd i form av hemtjänst och avlösning och 

deltar i anhöriggrupper både hos kommunen och hos en frivilligorganisation. Britta berättar att 

sjukdomsförloppet har gått fort, hennes man blev mycket sjuk på kort tid.  

Britta började ana att något inte stod rätt till vintern 2008-2009 när hon och Bertil tittade på 

skidskyttetävlingar, något som de sett framemot att kunna göra tillsammans när de båda slutat arbeta. 

Bertil kunde då plötsligt inte hänga med i vad som hände i tävlingarna, trots att han ett par år tidigare 

förklarat hur det fungerade för henne som inte var så insatt i alla regler. Efter detta berättar Britta att 

det är liksom en massa småsaker hela tiden, hon märker hur han låter henne ta över i sociala 

situationer och att han verkar osäker när de är utomhus. Britta blir av en väninna som är läkare 

uppmanad att ta kontakt med vården, då även väninnan märkt att något inte stämmer med Bertil.  

”Han förde över pratet till mig på något sätt och verkade osäker på saker och ting. Och då frågade 

hon mig om jag tyckte att hon skulle prata lite med honom för att hon sa det jag tycker ni ska kontakt 

med läkare i höst och se… tala om hur dant det är för han kanske ska göra något minnes… Just det 

här med minnet /../ det var småsaker men det var ingenting jag tyckte var något konstigt för 

glömmer gör vi ju lite till mans.” 

Under mellandagarna 2009 ramlade Bertil utomhus när han gick för att köpa tidningen och klarade 

inte att gå själv och en ambulans tillkallades.  

”De trodde det är säkert ett brutet… så han kom ju in där på operation och SEN blev det helknäppt. 

Sen var han hur knäpp som helst. Och de pumpade i honom en massa värktabletter och sen när /../ 

jag sa det att han kan inte äta sånt här, han är ju som han vore helberusad och alldeles knasig i 

huvudet så de tog ganska snabbt bort morfinet som han fick då mot värken. Och sen så fick han 

komma hem. Vi hade en vårdplanering där om vad han behövde ha för hjälp hemma” 

Biståndshandläggaren på vårdplaneringen beviljade avlösning i hemmet och hjälp med dusch eftersom 

Britta tyckte det var svårt att sköta operationssåret. Britta berättar att hjälpen fungerade men att det 

kändes lite konstigt att någon kom hem och satt hos dem när hon gick iväg. När såret var läkt 

avslutade Britta hjälpen med dusch och Bertil tröttnade efter en tid på avlösningen. När Britta tog över 

hjälpen med duschen märkte hon hur hon fick guida Bertil, ge honom sakerna han behövde och tala 

om för honom vad som skulle göras. 

Benbrottet gjorde också att minnesutredningen fördröjdes, men i mars 2010 blev utredningen klar och 

Bertil fick bromsmediciner. Britta beskriver att de fick en fin sommar på lantstället, de hade inte 

längre avlösning i hemmet och hon tyckte att det kändes nästan som vanligt. Sommaren 2011 åkte de 

till lantstället igen.  
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”Men vi hann vara där ett tag i alla fall och ha det så pass bra som vi hade det ändå då under den 

tiden, och sen en natt plötsligt i juni som han for upp ur sängen och var helt förvirrad. Totalt 

förvirrad!/../ han visste inte vem jag var.”  

Britta beskriver hur hon läste på bipacksedlarna och tänkte att det måste vara någon biverkning av 

medicinerna, hon ringde till Bertils läkare på sjukhuset som uppmanade henne att åka hem så väninnan 

kom och hjälpte makarna tillbaka till hemorten. Väl hemma vägrade Bertil att ta sina mediciner och 

Britta ringde till trygghetsjouren som kom och hjälpte till att lugna ner situationen. Samma vecka hade 

Bertil en tid på sjukhuset men eftersom han var så väldigt orolig och ingen av makarna lyckats sova 

något på ett par dygn hemma blev Bertil inlagd en vecka. Efter den veckan fattas beslut om särskilt 

boende då avdelningssköterskan och läkaren säger att Bertil inte kommer klara att bo kvar hemma.  

”Och när avdelningssköterskan läste upp och beskrev hur han hade varit, vad som hade hänt, vad han 

gjort och hur det hade varit, under den vecka som han hade varit där. Då var det precis som… Det här 

är ju fantastiskt, det här kunde jag ha skrivit själv. Vi hade precis samma upplevelse av det”. 

Britta beskriver att det för henne har inneburit en trygghet att läkaren och sjuksköterskan på 

avdelningen hade sett samma sak som hon själv, att hon inte är ensam om att se vad som händer med 

Bertil. Hon berättar också hur hon brottas med beslutet att låta Bertil flytta till särskilt boende. 

”Men sen var det ju många gånger efter det som det vacklade och jag undrade om jag kanske gjort 

galet. 2010 var jag ju med i demensförbundet och var med i en sådan här anhöriggrupp. Och där 

tyckte jag att jag fick ju ganska så bra… stöd kan man väl säga. Men rätt bra hjälp på det sättet att 

jag fick höra hur andra hade det också. Och sen har jag varit med här hemmavid också och det har… 

De pratar ju mycket om /../att man ska tänka på sig själv och göra avkoppling och sånt. Ibland så 

känns det som att (småskrattar) de kan ni säga, ni fattar inte hur det är. /../ När det är som värst… Då 

skulle jag önska att man hade en hjälp där borta på boendet. Ett anhörigstöd på ett annat sätt DÄR 

med sådana som jobbar där och också ser… själva vårdpersonalen som jobbar där de är ju bra och de 

ser ju och förstår, men jag kan ju inte alltid prata med dem. De håller ju jämt på, de har ju inte bara 

honom, de har ju en massa andra också. Men där kan jag känna att NU vill jag ha någon att prata 

med NU! Just precis nu!” 

Britta har vid ett tillfälle fått prata med en kvinna som arbetar på boendet med att bland annat ordna 

aktiviteter för de boende, men proceduren för att få till samtalet var krånglig och skulle gå via 

enhetschefen vilket har gjort att Britta har avstått från det igen.  

Anhörigkonsulenterna i kommunen kom Britta i kontakt med efter att ha ringt ett nummer som fanns 

med i informationsmaterial hon fått av biståndshandläggaren. Britta upplever att hon haft nytta av 

anhöriggrupperna då hon själv fått hjälp att förstå att hennes man är sjuk.  

 ”Jag har fått lite insikt i det hela. Jag har förstått att han är sjuk. Det här med sjukdomsinsikt och 

sånt det brukar de ju prata om när det gäller människan själv, patienten/../Men nu har jag förstått 

att jag själv inte har haft riktigt sjukdomsinsikt. Men det börjar jag förstå. Men det beror ju 

naturligtvis också på att han har blivit mycket sämre. Han har tappat talet. Eller han pratar och 

pratar och pratar men ingen kan begripa vad han säger/../ Så han börjar mer och mer gå in i sin egen 

värld på nåt sätt. Och det får mig att lättare förstå att han är sjuk. Det här har varit väldigt bra det 

här med anhörigstödet, det ser jag framemot varenda gång när vi ska träffas. Det är var fjortonde 



 

 Sida 18 
 

dag och det är väldigt bra för man får hela tiden höra att ja, ja, ja så här är det och när man sen läser 

om sjukdomen som sådan och vad som händer i hjärnan”. 

Britta berättar också att hon kan känna att hon är i en lite annan situation än de andra i anhöriggruppen 

då hennes make bor på särskilt boende och kan tänka att ”varför ska jag ha det så här bra?” och då 

tycker hon att det är skönt att hon inte ensam fattade beslut om särskilt boende, utan att personalen på 

sjukhuset tog initiativet.  

”Det är inte jag själv som överdriver det hela. Och i det här fallet var det också DE som sa att Bertil 

inte kunde komma hem… och det är det ingen som har sagt till de här andra.” 

6.3 Claras situation 

Clara är 87 år och har varit gift med sin fyra år äldre make Carl i 68 år. Clara har stöd i form av 

avlösning i hemmet fyra timmar i veckan och inväntar att Carl ska få börja på dagverksamhet två 

dagar i veckan som nyligen beviljats. Clara är aktiv på en träffpunkt för seniorer och både hon och 

hennes make har i många år själva arbetat som frivilliga med att hjälpa äldre att ta sig till exempel till 

sjukhusbesök.  

Clara märkte att något var fel i samband med att Carl drabbades av bältros för ca 10 år sedan. Han 

repade sig aldrig riktigt efter det utan blev orkeslös och nedstämd.  

”… Men han blev så svag och så ynklig och då börja han liksom glömma vad han nyss hade gjort och 

allting/../ Han har alltid varit så ivrig och verksam med allting och då, och då var det en bro som hade 

gått sönder där[på lantstället]. /../. Och han väntade inte in grannarna utan han höll på, han måla 

och han såga och han bar och greja. Han var alldeles uttröttad antagligen när han fick den där 

bältrosen. 

Och så orkade han ingenting dagarna efter. Och det här var då omkring första augusti och inte förrän 

i oktober hämtade han sig lite. Han började bli så glömsk och började bli så missmodig. Och den här 

glada käcka mannen som gick och sjöng och visslade, var inte samma /../ Han hittar inga ord /../ 

vanliga saker som till exempel klädhängare kan han inte komma på vad det heter. Hämta, hämta, 

säger han. Så vet inte jag vad jag ska hämta och då blir han ju ledsen och gråter lite ibland”. 

För Carl är det viktigt att få göra något, han vill väldigt gärna diska, men Clara berättar att han diskar 

dåligt, så hon smygdiskar efteråt för att inte ta ifrån honom hans arbetsinsats. Han kan ha svårt med 

humöret och skrika åt henne, om han inte får diska.  

”Inte enkelt är det precis. Och sen /../ så har han ju fått så ojämnt humör… jag vet inte, jag törs inte 

prata med honom ibland.. jag går tyst i flera timmar för att jag vet inte om han blir arg… Så skriker 

han åt mig så vansinnigt jag skäms för grannarna att han är så gapig. Och det är inte det att han är 

nå arg på mig på något vis, han är arg på orden jag säger”. 

Carl är samtidigt väldigt mån om Clara, inget får hända henne. Clara vill att de kommer ut och går för 

att hålla igång kroppen, och åker ibland buss med Carl vilket ibland ifrågasätts av deras omgivning. 

”Herre gud, har ni inte färdtjänst? Varför åker du buss med den karln? Bussen kommer och så står 

han med rollatorn… och sen då när de öppnar dörrarna så skriker han åt mig TA DET LUGNT TA DET 

LUGNT!/../ Han kan inte hejda sig på något vis. Och han är väldigt rädd om mig, det får inte hända 

någonting för att det blir ju besvärligt för honom naturligtvis”. 
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Clara beskriver att de har mycket fin kontakt med barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Ibland när hon 

har svårt att få med sig Carl på saker som måste göras men som han inte vill, till exempel att byta 

badkaret mot en dusch eftersom han vid ett par tillfällen fastnat i det, kan hon be något av barnen att 

prata med Carl om det istället, eftersom han inte blir arg på dem. 

”… jag sa vi måste ta bort badkaret, vi kan väl ha dusch istället. Nej, det skulle han inte. Så det gav 

jag upp, men så sa jag till barnen att ni får säga till pappa att vi måste ta bort badkaret. Så de kom 

bara dit de. Men allting som de säger är så perfekt alltså, så nu låter jag dem bestämma alla 

otrevliga saker som ska göras (skrattar). /../Jag ska köpa en ny jacka åt dig, men nää han ska inte ha.. 

men nu sa min son jag ska ta med honom och köpa en ny jacka/../ Jag vet inte, det är som småbarn. 

Jag brukar tänka att det är som småbarn..” 

Mycket av Claras omsorger om maken handlar om att guida honom genom vardagen. Allt som ska 

göras blir väldigt omständligt.  

”Då kan det ta… ifrån det att vi har liksom satt på oss, jag har satt på mig kappan och så här bara för 

att visa att nu är vi på gång. Då kan det ta tjugo minuter att komma bara ut genom DÖRREN. Bara 

stå i hallen och trampa och gå fram och tillbaks…” 

Clara berättar att hon kan bli väldigt ledsen över situationen med sjukdomen, och att hon känner sig 

låst. Hon har haft ett stort umgänge med många väninnor som hon inte längre kan umgås med som 

förr.  

”Ibland har jag varit jätteledsen och tänker men vad gör jag för någonting. Men då börjar jag tänka 

tillbaka på allt roligt vi haft/../Men man känner sig väldigt låst. Man kan inte göra något tillsammans 

med andra. Jag har ju haft så mycket väninnor och vi har gått ut och roat oss med teater och bio och 

bara gå ut och fika och så där, det finns ingen tid för det.” 

Clara upplever att stödet i form av avlastning fungerar bra. Carl har utan svårigheter accepterat att 

Clara går iväg och att en kvinna från en frivilligorganisation tar med honom ut på någon aktivitet 

under tiden. Clara säger att han vet vad det handlar om eftersom både hon och Carl själva i många år 

följt äldre och sjuka till sjukhus och läkare. Clara är inte med någon anhöriggrupp, då hon inte 

upplever att hon behöver den formen av stöd. Hon berättar att hon sätter stort värde på att bara på 

träffpunkten som hon själv varit med att bygga upp då hon var aktiv i kommunens pensionärsråd. 

Träffpunkten ger henne också möjlighet att träffa ett par av sina syskon som brukar gå dit, och andra 

vänner och bekanta. 

Hon ser framemot att dagverksamheten ska komma igång, men tycker samtidigt att det är kort om tid. 

Hon vågar inte lämna Carl ensam hemma eftersom han kan gå vilse om han får för sig att gå ut. 

”Det kommer att bli skönt, men det är synd på ett vis, jag läste någonstans att man åker halv tio och 

kommer hem halvfyra. Det är kort. Så ska man pressa in det man vill göra, jag har en syster, hon är 

ganska sjuk men hon är pigg och rolig i alla fall. Hon bor i [orten]och det tar ju en timme med bussen! 

Oj, jaa. Jag tycker det är snävt. Man hinner inte göra så mycket så jag vet inte….” 

Clara vill att hon och Carl ska fortsätta bo tillsammans, de har bott i samma hus i över femtio år och 

känner alla i området. Även om hon kan vara ledsen över sjukdomen och allt den för med sig, så 

känner hon ändå en glädje över det roliga liv de haft tillsammans och de fina barnen de fått. 
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”Jag blir ju 87 nu på nyår- Och då tänker jag att jag har haft en väldig tur som fått leva så länge och 

igenom alla de här… stora släkten jag haft. Och även min mans släktingar, mycket sympatiska 

släktingar. Jag tycker jag har haft jättetur! Och så har jag fått vara frisk ända fram till om man säger 

nu… Men jag tycker att livet har varit härligt ändå. Jag är mycket tacksam. Man försöker leva som 

vanligt. Så är det ljuspunkter, någon som sticker in huvudet och hälsar på. Så är det väldigt synd om 

de som inte har några barn, det tycker jag. Och barnbarnen har ju varit hos oss i sommarstugan på 

somrarna då och då, ett i taget, Det har varit skoj!” 

7 Analys -Fruarna 

7.1 Begriplighet; att förstå det som sker 

De erfarenheter som Anna har fått med sig genom livet har varit betydelsefulla för hennes förståelse 

av sin mans demenssjukdom. Anna har arbetat inom äldreomsorgen där hon lärt sig hur man bemöter 

personer med demenssjukdom och de kunskaper hon fick med sig då har underlättat för henne när 

hennes egen man fick en demenssjukdom. Mannens sjukdom framstår också som något som på ett sätt 

är naturlig del av livet: ”Gammfolke har blive åderförkalkad…så var det inget mer det”, även om hon 

på ett sätt inte hade väntat sig att livet skulle bli så för henne och mannen när de gifte sig. Anna har 

genom sina livserfarenheter skaffat sig ett förhållningssätt som gör att hon förmår ordna in 

livhändelsen som mannens insjuknande har inneburit, som en naturlig del av livet och därigenom gjort 

den begriplig (Antonvsky, 1991).  

Britta har varit den av de anhöriga i intervjuerna som fått sin tillvaro förändrad hastigt, hennes mans 

sjukdomsförlopp har gått fort. I de andra två fallen har sjukdomen och anhörigskapet i den meningen 

att man tar hand om någon mer och mer, smugit sig på under en längre tid. Brittas beskrivning av sin 

mans insjuknande handlar om kaos. Hon fick ta hjälp av trygghetsjouren för att få hjälp att kunna 

lugna sin man i hemmet. Britta har aktivt sökt stöd och hjälp hos en frivilligorganisation och vänt sig 

till kommunens anhörigkonsulent, vilket de andra två kvinnorna inte har gjort. Britta har genom stödet 

och den information hon fått från anhöriggrupperna fått hjälp att göra situationen hon plötsligt var i 

begriplig. Anhöriggruppen har bidragit till att bringa ordning i det kaos hon befann sig i när hennes 

livssituation förändrades fort (Antonovsky, 1991). För henne har det varit viktigt att få information om 

sjukdomen som sådan, och att höra andras berätta om sina upplevelser för att förstå hur sjukdomen 

påverkar. 

Clara berättade att hon många gånger kan bli ledsen över sjukdomen och situationen. Hennes man kan 

bli arg och skrika på henne när han inte hittar rätt ord och hon inte förstår vad han menar. Clara är väl 

medveten om att detta beror på sjukdomen, även om det förvisso inte är en tröst. Hennes förståelse av 

sjukdomen gör att hon förmår ordna in det som händer Carl i något slags sammanhang; beteendet 

beror på sjukdomen, och det gör att hon kan uppleva en begriplighet. För Claras del kan också de 

tidigare erfarenheterna av att själv vara frivilligarbetare och ledsagare ha underlättat då situationen 

som anhörig var väl bekant för henne när hon själv hamnade i den vilket framstår som viktiga redskap 

för Claras upplevelse av begriplighet (Antonovsky, 1991).  

7.2 Hanterbarhet; vilka resurser finns eller saknas?  

Anna har stöd från samhället i form av hemvårdsbidrag, vilket till en början ifrågasattes av 

biståndshandläggaren av den anledningen att Anna är kvinna. Hemvårdsbidraget kan innebära en form 

av bekräftelse av det omsorgsarbete som Anna utför åt sin man, och kan i förlängningen vara ett 

verktyg för Annas upplevelse av hanterbarhet (Antonovsky, 1991). Hemvårdsbidraget kan ses som ett 
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slags kvitto på att det arbete hon utför är viktigt, vilket kan vara nödvändigt för att känna att man har 

stöd från samhället. Anna är skeptisk till hemtjänst och tänker sig att de bara stressar varför detta inte 

är ett alternativ. Andra resurser som Anna har tillgång till för att uppleva att hon kan hantera sin 

livssituation är att hennes man ännu kan vara ensam hemma och hon kan gå iväg hemifrån själv för att 

göra något hon tycker om, som att vara på träffpunkten för seniorer och lyssna på musik. Det innebär 

att Anna har möjlighet till avlastning en stund.  

I Brittas fall verkar hanterbarheten bero av begripligheten. För henne framstår det som viktigt att hon 

har människor omkring sig som kan bekräfta det hon upplever, för att kunna hantera makens sjukdom. 

När beslutet om särskilt boende togs var det i Brittas fall personal på sjukhuset som sa till henne att 

hennes man inte skulle kunna bo hemma. Att inte behöva ta beslutet ensam kan i Brittas fall vara en 

resurs för att göra beslutet, och vad det innebar för henne och hennes man, hanterbart (Antonovsky, 

1991).  Däremot saknar Britta någon att prata med i direkt anslutning till boendet. Britta upplever 

förvisso att personalen på boendet är bra, men när hon känner att ”NU vill jag prata med någon”, så 

finns inte den möjligheten. 

Clara har stöd i form av avlösning i hemmet och hennes man har fått beslut om dagverksamhet. För 

Clara innebär avlösningen att hon kan få några timmar i veckan som hon kan göra saker hon själv vill. 

Hon ser framemot att dagverksamheten ska komma igång, eftersom det ökar hennes möjligheter att få 

lite tid själv, men oroar sig samtidigt över hur hon ska hinna. Det är kort om tiden och den räcker 

kanske inte till för att hälsa på systern. Privat har Clara ett stort stöd från sitt nätverk med släkt och 

vänner, barn och barnbarn och hon upplever att det känslomässiga stöd hon får där räcker. När hon blir 

ledsen tänker hon tillbaka på de goda minnen hon har. Hon tar hjälp av barnen för att få maken att gå 

med på saker som han först motsätter sig, som att byta ut badkaret mot en dusch för att inte behöva 

hamna i konflikt med honom. De resurser som verkar viktigast för hanterbarheten (Antonovsky, 1991) 

är främst stödet hon har från familjen och de goda minnen hon kan tänka tillbaka på.  

7.3 Meningsfullhet; det är värt att kämpa för 

Anna sätter stort värde på att lösa korsord tillsammans med sin man, och han är viktig för hennes egen 

del också. Tack vare omsorgen om honom kan hon inte slarva med att ta hand om sig själv. 

Korsordslösandet blir något som de kan göra tillsammans. Det finns en ömsesidighet i relationen och 

de är viktiga för varandra. Själva vårdandet och omsorgen om mannen framstår i sig som meningsfullt 

(Antonovsky, 1991) för Anna och hon kämpar för att de ska få fortsätta få leva tillsammans och ha det 

så bra de bara kan trots makens demenssjukdom. 

 Britta och hennes man hade ganska nyligen gått i pension när mannen blev sjuk och hade tänkt sig att 

de skulle få tid att umgås tillsammans som pensionärer. Nu blev det inte så, utan planerna fick ändras. 

För Britta är möjligheten att träffa andra i liknande situation som henne själv något framstår som 

betydelsefullt och viktigt. Hon deltar i två olika grupper, och trots att alla inte är i precis samma fas 

som hon sätter hon värde på att höra om deras erfarenheter och ser framemot mötestillfällena. Britta 

besöker ofta sin man på boendet och trots att det kan vara jobbigt så ger hon inte upp, vilket gör att 

besöken hos maken också framstår som viktiga för hennes upplevelse av meningsfullhet då hon lägger 

sin tid, sin energi och sin kraft på att se att maken har det bra och tas väl om hand (Antonovsky, 1991). 

Clara kan vara väldigt ledsen över mannens sjukdom och hon kan känna att hon skäms inför 

grannarna, men samtidigt är det viktigt för henne att hon klarar att ta hand om sin man och att de får 

fortsätta att bo tillsammans. Clara berättar om småsaker i tillvaron som är viktiga för henne, en god 

vän eller en granne som bara sticker in huvudet och frågar hur det står till. Clara är ofta på en 

träffpunkt för seniorer, både ensam och med maken, då hon har möjlighet att träffa sina syskon där. 
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För henne är det också viktigt att hon och hennes man får bo tillsammans. Hon beskriver att hon har 

haft ett gott liv tillsammans med honom, som är hon glad och känner sig tacksam över, även i de 

stunder som hon tycker är svåra. Familjebanden med barn, barnbarn och barnbarnsbarn samt syskonen 

har stor betydelse för henne, det finns en gemenskap som hon är delaktig i. För Clara framstår 

vårdandet och omsorgen om maken som något som i sig är meningsfullt och viktigt, hennes 

ansträngningar är viktiga både för henne och för andra i hennes närhet (Antonovsky, 1991). 

 

8 Anhörigkonsulenterna 

8.1 Kerstins beskrivning  

Kerstin är socionom och har tidigare arbetat i sex år som biståndshandläggare, men är sedan ca två år 

tillbaka verksam som anhörigkonsulent i Stockholm. Kerstin berättar att en stor del av hennes arbete 

handlar om att informera. Hon ordnar också med rekreationsaktiviteter som luncher och utflykter för 

anhöriga tillsammans med andra stadsdelar, informationskvällar och föreläsningar.  

”/../ det här att informera, att det finns anhörigstöd, om att jag finns/../ anhörigstöd är ett 

förhållningssätt, vi ska se anhöriga, även handläggarna, hemtjänstpersonalen. Det är en del av mitt 

jobb att informera om det, att vi ska se anhöriga”. 

Kerstin beskriver att många av de anhöriga till personer med demenssjukdom som hon träffar i sitt 

yrke upplever det som svårt att inte få respons från sin make/maka längre. 

”Mycket är det /../ förtvivlan över situationen. Det är svårt att hantera att han eller hon har blivit så 

förändrad. Man har ingen att prata med. Man har inte den här samvaron längre, det här sociala… 

/,,/man har ingen som tar emot det man säger. Och så det här ständiga tjatet med samma sak om 

och om igen. Även om man förstår det rent intellektuellt, det här med sjukdomen och så… Men det 

svårt en hel dag. De här personerna lever ju 24 timmar om dygnet med det”. 

Kerstin beskriver att det är vanligt när den närstående har fått sin diagnos att man vill veta mer om 

sjukdomen, men att det också kan vara svårt att ta till sig vilket stöd och vilken hjälp som finns att 

tillgå precis i början.  

”/../oftast är man inte i den fasen just då. När man nyss har fått en diagnos”. 

Hon har mycket kontakter med sjukvården, som till exempel minnesmottagningar och 

geriatrikavdelningar, pensionärsföreningar och biståndshandläggare. Hon upplever att det oftast 

fungerar bra men skulle önska att vårdcentralerna i hennes område skulle ta sig lite mer tid eftersom 

det är de som har ansvaret för personer med demenssjukdomar när de är utskrivna från sjukhus.  

”många vill förstå det här med sjukdomen, man ser de som gått på minnesmottagningen, där går 

man ju ett par månader och det är en trygghet för de kan och de vet mycket, Sen blir man utskriven 

därifrån/../ och då är det din husläkare som ska ta hand om det här. Och då känner man att… hur kan 

de bara skicka ut… För det vet jag att flera har sagt, de bara skickar hem en och de känner sig väldigt 

ensamma, de har ingen att vända sig till. För det händer ju saker hela tiden, demenssjukdomar 

liksom… det händer saker hela tiden, förändringar… Det är svårt att få stöd från vårdcentralen. Jag 

tycker det skulle finnas någon slags… som stroketeamet. En Silviasyster till exempel. För man vill ju 
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ändå prata med en sjukvårdskunnig, man har stor tilltro till dem. Mediciner och sådant. Hur ska jag 

[den anhöriga] göra det?” 

Kerstin har ofta enskilda stödsamtal med anhöriga, medan samtalsgrupperna sköts om av en 

frivilligorganisation. Samtalsgrupperna har ofta något tema när de träffas och ibland är Kerstin med 

och informerar om sitt jobb eller vart man som anhörig kan vända sig för att få hjälp med olika saker. 

”/../anhöriggrupperna, det är svårt att avsluta dem! Det finns grupper där de har blivit änkor alltihop 

men fortsätter träffas! En del pratar om gruppen som en livlina. Ibland förvånas jag själv över hur 

viktigt de upplever det, detta att bara prata. All litteratur säger ju också det./../Men det är inte alltid 

självklart att vilja vara med i en grupp eller att vilja prata, det är så kaotiskt hemma redan, så hur ska 

jag orka träffa andra som har det lika jävligt och lyssna på det?/../De [samtalsgrupperna] är väldigt 

personliga. Det är viktigt när man har samtalsgrupperna, att man bestämmer att det här stannar i 

gruppen, det är inget som förs vidare. De är mycket att de tipsar varandra.” 

Kerstin beskriver behovet av stöd som väldigt individuellt, men det bästa stödet är att man som 

anhörig känner att ens närstående har det bra och tas om hand på ett bra sätt. Känner man inte att det 

fungerar med hemtjänsten eller växelvården är det inget bra stöd.  

”Det bästa stödet är när den närstående har det bra, när det funkar med hemtjänst och boende, då är 

man som anhörig… då är det bra”. 

8.2 Annikas beskrivning 

Annika är socionom och har arbetat i cirka tio år som biståndshandläggare, men sedan ca 2 år tillbaka 

arbetar hon som anhörigkonsulent.  

För Annika är det viktigt att så fort som möjligt försöka fånga upp anhöriga och berätta att hon finns 

och vilken hjälp man kan få från kommunen. Hon samarbetar med en rad aktörer, som 

minnesmottagningar, primärvård och biståndshandläggare, frivilligorganisationer och 

pensionärsförbund. Annika anordnar även Anhörigcafé en dag i veckan och olika utflykter.  

”Jag jobbar med minnesmottagningen och är med på träffar för anhöriga där. Det är viktigt att den 

anhöriga får information fort. Där har vi en början för att nå den anhörige. Vi informerar 

övergripande, sedan erbjuds samtal. Men situationerna kan se så olika ut, det är viktigt att kunna ge 

ett individuellt stöd. Jag erbjuder en stödplan där man kan se över den personens situation, vilket stöd 

behövs, avlastning, kunskap. Vi erbjuder också en utbildning med bemötande, det är Silviasystrar som 

håller i den.” 

Annika beskriver stödbehovet till anhöriga till personer med demenssjukdom som väldigt olika 

beroende på i vilket skede den enskilde befinner sig.  

”De anhöriga upplever ett glapp från utskrivning till när man kommer hem, man har inte så tät 

kontakt med husläkaren t ex. Det är ganska glesa kontakter. Frågor och sådant kommer ju efterhand. 

Så ibland har anhöriga beskrivit glappet som stort, först jättetät kontakt på sjukhuset, sedan nästan 

inget med husläkaren. På minnesmottagningen har de ju också så mycket erfarenhet, vilket kanske 

inte husläkaren har. De känner sig lite lämnade. Man efterfrågar geriatriker. Jag brukar säga att man 

kan ju i alla fall ringa läkaren som gjort utredningen. Det är hela tiden väldigt individuellt. En del 

anhöriga vill veta allt direkt, andra känner att de har ett så stort nätverk med vänner och familj. Men 

det handlar också om att få ringa och ta kontakt. De har så mycket annat att tänka på- Ibland ringer 
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jag bara och frågar hur det är, och det brukar uppskattas. Man kan inte lägga det ansvaret på de 

anhöriga, de har fullt upp ändå. Så jag försöker ringa. Jobba uppsökande. Har man fått kontakt känns 

det viktigt att följa upp det. De brukar bubbla på i telefon och berätta hur det går.”  

Annika berättar också att mycket handlar om att det är svårt för den anhöriga att hantera 

personlighetsförändringar hos maken som blivit sjuk. Annika arbetar med en cirkel för anhöriga 

tillsammans med en frivilligorganisation. Då bjuds anhöriga in och man har olika teman som 

demenssjukdomar, bemötande och juridik. Cirkeln brukar vara väldigt uppskattad och de som deltar 

har möjlighet att fortsätta träffas efteråt om de vill. Hon berättar att det för många anhöriga är skönt att 

kunna känna igen sig själv i andras berättelser. Hon beskriver att det kan vara svårt att ta emot hjälp 

från kommunen, man vill att den närstående ska bli omhändertagen på ett bra sätt och ha det bra 

medan man själv är iväg. Annat som kan göra att man inte tar emot hjälp är att den närstående inte vill 

åka på dagverksamhet heller att någon ska komma hem för avlösning i hemmet. 

”Den största tröskeln kan vara att den närstående inte vill åka till dagverksamhet eller ha någon 

hemma, då får man ju försöka lirka och motivera. Sedan är ju det ett steg för den anhöriga att ta, för 

vissa är det inte så svårt, för andra är det jättestort! /../Jag försöker diskutera kring det här med 

egentid, att det är viktigt, men det är dubbelt, för man vill ju att maken ska ha det bra under tiden 

också”. 

8.3 Ann-Evas beskrivning 

Ann-Eva har arbetat trettio år inom äldreomsorgen som hemtjänstassisten och biståndshandläggare, 

men är sedan fyra år tillbaka anhörigkonsulent. Hon har gått social servicelinje. Ann-Eva berättar att 

hon trivs bra med sitt arbete, då hon som anhörigkonsulent inte behöver tänka på att fatta 

myndighetsbeslut och dokumentera, utan kan ägna sig helt och hållet åt att möta den anhöriga.  

Ann-Eva uppfattar att anhöriga till personer med demenssjukdom har en speciell situation. 

”/../ det är individuellt men jag uppfattar att de har de största problemen. De har sina anhörig där, 

men ändå inte. Det är ett konstant sorgearbete. Någon skäms. Någon vill veta mer om sjukdomen, 

någon vill vara med i en grupp, någon vill bara veta om hjälpmedel. Det går inte att generalisera. Det 

är lika stort spektrum som andra anhöriga, men jag upplever att de behöver mer information. Vad 

har de att förvänta sig, vad kommer? Jag försöker få dem att vänja sig vid tanken på annat boende 

ganska tidigt, för det är en jobbig process. Dåligt samvete, stort ansvar, lovat i nöd och lust. Jag 

försöker väcka tanken ganska tidigt så att de hinner bearbeta.” 

Ann-Eva samarbetar med en frivilligorganisation som sköter om samtalsgrupper, och berättar att 

många anhöriga har ett behov av att träffa andra i samma situation, men också att det kan vara extra 

tufft för anhöriga till yngre personer med demenssjukdom.  

”De som är yngre anhöriga tycker det är jobbigt, de hör liksom vad de har att förvänta sig och de 

behöver nog en egen grupp där de närstående står på samma punkt. För de är inte redo att höra 

ännu vad sjukdomen för med sig. Där ser jag att det finns ett annat behov som vi inte riktigt kan 

tillgodose [i kommunen].” 

Ann-Eva berättar att det kan vara svårt att nå ut till anhöriga då många anhöriga inte själva tänker på 

att de är anhörigvårdare, varför de inte uppfattar att t ex annonser i lokaltidingen om anhörigstöd 

vänder sig till dem. Hon arbetar därför aktivt med att informera om verksamheten  
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”/../jag är ute i frivilligorganisationer och pratar, vårdcentraler, minnesmottagningen, vi har en folder 

och ordnar informationsträffar” 

För att se hur den anhöriges behov ser ut och vilket stöd som kan behövas har Ann-Eva ofta enskilda 

samtal inledningsvis. 

Jag har mycket enskilda samtal, det börjar ofta så /../Det brukar vara att jag träffar den anhörige lite 

först. Forskar lite i … utifrån vad den säger eller berättar, det ser ju så olika ut. Någon pratar jag själv 

med, någon slussas vidare till en grupp. Det ser olika ut. 

Vi har haft lite infotillfällen och föreläsningar och det är väldigt populärt och omtyckt. Någon gång 

har vi utvärderat det och då har det varit 100 % bra. Däremot de enskilda samtalen har jag inte 

utvärderat. Spontant har några uttryckt att det är bra att få lite råd och stöd. Men det är inget jag 

utvärderar.  

Ann-Eva berättar att det pågår många projekt för att utveckla stödet till anhöriga. Kommunen har 

utbildat vårdbiträden i hemtjänsten till anhörigombud som har till uppgift att uppmärksamma de 

anhöriga i sitt arbete och kunna möta deras behov. Man håller också på att utveckla professionella 

avlösare. 

” /../ Det ska vara proffs som bemöter den anhöriga så att den vågar gå ifrån. Staden håller på att 

utforma ett anhörigprogram, vi måste lägga en jämn ribba och ligga lika, så att alla får likvärdigt 

stöd. Men det ser väldigt olika ut i staden. Vissa kan erbjuda nästan terapisamtal, andra kan inte ens 

bjuda på en bulle till kaffet. Lika inför lagen heter det ju. Samtidigt kan det bli bra med samverkan 

över hela staden, för om det finns en grupp för yngre dementa i en stadsdel, kan man hänvisa dit från 

andra stadsdelar. Man kan hjälpas åt och fylla de cirklar som kommer igång. Vi håller på att utveckla 

oss, men det tar tid.” 

Ann-Eva betonar att det viktigaste är att den anhöriga upplever att stödet oavsett utformning fungerar 

bra för den närstående.  

”Är inte insatserna bra så hjälper de ändå inte. Är korttidsboendet inte bra första gången åker man 

inte dit något mer. Då måste man jobba med personalen och ha mer meningsfull sysselsättning, det 

får inte vara förvarning. De ska vilja komma dit! Här vill vi vara!” 

9 Analys - Anhörigkonsulenterna 

9.1 Det salutogenetiska perspektivet-att se möjligheterna  

Det framkommer tydligt i intervjuerna med anhörigkonsulenterna att information om sjukdomen och 

vilken hjälp som finns att tillgå är viktigt, och att informationen dessutom ska ges i rätt tid. Att en 

närstående får en demensdiagnos kan vara svårt att hantera och det kan upplevas som en chock, och 

när man precis har fått veta att ens partner har en demenssjukdom kan det vara svårt att ta till sig allt. 

Det uppsökande arbetet är av betydelse för att nå de anhöriga, vilket blir tydligt då Annika berättar att 

hon inte lägger ansvaret för att kontakten tas på de anhöriga, hon ringer själv upp och frågar hur de 

anhöriga har det. En demenssjukdom innebär att de anhöriga har sin partner kvar, men samtidigt inte. 

Det kan vara svårt för de anhöriga att hantera och bemöta de personlighetsförändringar som 

sjukdomen kan medföra. Anhörigkonsulenterna anser att det är viktigt för de anhöriga att de får 

tillgång till utbildning och information om sjukdomen som sådan, till exempel hur man kan bemöta en 



 

 Sida 26 
 

person med demenssjukdom. Anhörigkonsulenterna arbetar på så sätt med att försöka se och stärka de 

anhörigas resurser och möjligheter för att skapa ett hållbart stöd som ska hjälpa de anhöriga att hantera 

den situation de har hamnat i (Antonovsky, 1991; Nilsson, 2002). 

Både Annika, Kerstin och Ann-Eva talar om vikten av att stödet utformas individuellt och att man ser 

den anhöriga.  Kerstin menar på att anhörigstödet är ett förhållningssätt som berör alla professioner 

som kommer i kontakt med anhöriga, vilket också Ann-Eva betonar. Den anhöriga får inte glömmas 

bort. Det direkta stödet som anhörigkonsulenterna arbetar med verkar också ha goda möjligheter att 

fungera så. Det går att ha enskilda samtal om en anhörig vill det, det går att starta en anhöriggrupp 

med anhöriga som har ungefär samma situation. De tre anhörigkonsulenterna har en vilja att skapa ett 

stöd som blir ett verkligt stöd för den anhöriga och som utformas ifrån den enskildes resurser och 

möjligheter (Antonovsky, 1991; Westlund och Sjöberg, 2008).  

Däremot verkar det svårare att anpassa det indirekta stödet, då kommunernas riktlinjer sätter upp 

gränser för vad som är skälig levnadsnivå, och det är också den närstående som måste ansöka om 

dessa insatser. Annika framhåller detta som ett problem för att kunna ge de anhöriga stöd och 

avlastning. Den närstående kan motsätta sig att åka på dagverksamhet heller att det ska komma hem 

någon som avlöser den anhöriga i hemmet. Det gör att den anhöriga kan ha stora svårigheter att 

hantera sin situation som anhöriga och vårdare; dels kan de känna att de måste få en paus, dels vill de 

inte lämna den närstående om denne inte har det bra. Det indirekta stödet saknar helhetssynen som är 

viktig för att utforma ett stöd från ett salutogenetiskt perspektiv, då man inte ser till alla delar av en 

situation (Antonovsky, 1991; Westlund och Sjöberg, 2008).  

Kerstin och Annika tar upp ett glapp mellan utskrivningen från minnesmottagningen till primärvården. 

Det här glappet kan vara negativt för de anhöriga, eftersom de kan känna att de lämnas ensamma när 

de kommer hem och endast har glesa kontakter med husläkaren. Det uppstår alltid frågor och efter 

utskrivningen kan det vara svårt för de anhöriga att veta var de kan vända sig, och ens OM de kan 

vända sig någonstans. Detta är en brist, som utifrån ett salutogenetiskt perspektiv kunde göras bättre 

genom en utvecklad samverkan mellan den enskilde, minnesmottagningen och primärvården för att 

bättre kunna skapa ett stöd för de anhöriga (Westlund och Sjöberg, 2008) 

Att slippa känna sig ensam, att kunna dela erfarenheter, att bli sedd och lyssnad på som anhörig, 

framstår viktigt för att ge ett gott stöd. Anhöriggrupperna verkar vara ett väldigt viktigt stöd på många 

sätt, de anhöriga kan byta erfarenheter och det kan växa fram väldigt starka band mellan de som deltar 

i grupperna. Kerstin beskriver hur det kan vara svårt att avsluta grupperna för att de kommer varandra 

så nära och att gruppen kan framstå som en livlina, men också att det finns de som inte ser 

anhöriggruppen som ett alternativ då de inte vill lyssna på andras elände. Anhörigkonsulenternas 

förhållningssätt är att båda viljorna är lika värda, de försöker hela tiden se till det som den enskilde 

upplever att denne har behov av, vilket är ett exempel på en god helhetssyn och innebär ett 

salutogenetiskt perspektiv (Antonovsky, 1991).  Skuld och skam, sorg över sjukdomen och att man 

inte får svika sin närstående förekommer också, varför de anhöriga måste bemötas av professionella i 

till exempel hemtjänsten för att det ska fungera som ett meningsfullt stöd. Samtliga 

anhörigkonsulenter berättar också om hur viktigt det är att de anhöriga känner att de kan lämna över 

ansvaret för den närstående med gott samvete; det är viktigt att känna att personalen på en 

dagverksamhet tar väl hand om den närstående, och att verksamheten är meningsfull och inte bara 

fungerar som förvaring. Uppfylls inte det kommer inte insatserna att fungera som ett stöd.  
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10. Resultatdiskussion 
Anhörigkonsulenterna berättar att det kan vara svårt att nå ut till de anhöriga, vilket till viss del kan 

handla om begrepp. Från samhället talar man om att ge stöd till anhöriga som vårdar eller ger omsorg 

till en närstående. Vem tänker på sig själv i de termerna? Jag tänker mig att de flesta anhöriga ser på 

sig själva som en vanlig person. Man har sin identitet som fru, sambo, mamma eller pappa, man, i 

första hand. Kanske tänker man att man hjälper sin man eller fru ibland med sådant han eller hon inte 

kan längre, men det är ju inget konstigt med det. Det är ju sådant som man bara gör. Om man då från 

samhällets sida vänder sig till ”anhöriga som vårdar eller ger omsorg till en närstående” för att ge 

”anhörigstöd” blir det ju ganska svårt att nå ut och kunna ge ett stöd, för vem identifierar sig med de 

begreppen? De tre fruarna som intervjuats tänker inte på sig själva som ”anhöriga” i den bemärkelsen 

att de vårdar eller ger omsorg till en närstående. De är i första hand fruar som liksom bara gör. De talar 

inte i termer av att vara anhörigvårdare och därmed i behov av stöd, och de talar inte om sina män som 

närstående.  

Fruarna berättar om hur de har fått ”ta över”. När Annas man inte minns var barnen bor vänder han sig 

till henne och frågar var barnen är placerade. När Brittas man inte vet vem han talar med eller vad han 

förväntas säga i en social situation för han över pratet till Britta som får prata åt honom. Fruarna har på 

något sätt kommit att bli männens språk och ord. Och fruarna hjälper sina män med detta, men när inte 

ens frun förstår vad mannen vill ha sagt, då blir det tungt. Fruarna tar alla stor hänsyn till sina män. 

När Claras man vill diska diskar hon sedan om det i smyg, för att inte ta ifrån honom hans insats. Om 

han har ett ojämnt humör gör sig Clara så tyst som möjligt och låter bli att tala med honom, för att han 

inte ska bli arg, väl medveten om att han inte längre förstår. Detta beskrivs även i den tidigare 

forskningen. Demenssjukdomen medför en förskjutning i rollerna i relationen och den som är frisk tar 

på olika sätt över det som personen med demenssjukdom inte längre klarar (Hellström, 2005). 

De tre fruarna har från samhällets sida fått stöd i helt olika former; insatser från hemvårdsbidrag till 

särskilt boende finns representerat. Detta vittnar om att det finns en samhällelig vilja att anpassa stöd 

individuellt, utifrån de behov som föreligger, vilket också anhörigkonsulenterna berättar. Att de olika 

insatserna sedan i det enskilda fallet kan uppfattas som stelbenta (hemvårdsbidraget innebär en viss 

summa, dagverksamheten ett visst antal timmar, möjligheten att få prata med någon när det är akut är 

begränsad). Dessa upplevelser stämmer överens med den tidigare forskningen och kunskapen som 

finns (jmf Sundström, 2001; Szhebehely och Wennberg, 2002 Winqvist, 2010) och utgör ett område 

som kan förbättras. När det gäller stöd i direkt form är det främst Britta som sökt sig till det. Hon 

deltar i två olika grupper och har på egen hand tagit kontakt med både demensförbundet och 

anhörigkonsulenten i sin kommun för att få hjälp. Britta skiljer sig från de andra fruarna på det sättet. 

Britta är den som på ett sätt fått den snabbaste förändring av sin livssituation i och med att hennes man 

blev så pass sjuk på kort tid, och hon är också yngre än de andra två fruarna. Om hennes aktiva 

hjälpsökande beror på att allt gick så fort heller på att hon är yngre och kommer från en generation 

som kanske har en större vana att vända sig till samhället för att få hjälp är intressant att fundera över. 

Anhörigkonsulenter kan man på ett säga har fått rollen som företrädare eller språkrör för att göra de 

anhörigas behov synliga, då de själva har svårt att ge uttryck för det. De för de anhörigas talan. Och 

det är en roll som anhörigkonsulenterna verkar förvalta, hela tiden måna om att se den anhöriga och 

genom sitt arbete med att medvetandegöra för andra, till exempel yrkesverksamma inom vård och 

omsorg, att det finns en anhörig också.  
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11 Slutsatser 

11.1 Hur ser tillvaron se ut för några fruar till personer med demenssjukdom? 

De tre fruarna har alla påverkats av sina mäns demenssjukdomar på olika sätt som har inneburit att 

livet inte blev som de föreställt sig. De har svårt att ge uttryck för vad de själva skulle behöva, att se 

till makens behov tar upp så mycket av deras tid och ork att de inte hinner känna efter vad de själva 

behöver, vilket tas upp även i tidigare forskning, t ex Winqvist (2011).  

Det som framstår som det allra viktigaste är att de kan känna sig trygga med att deras män blir väl 

omhändertagna, att de kan känna sig trygga med att lämna över ansvaret och veta att deras män har det 

bra när de själva inte är med. 

11.2 Hur upplever fruarna olika former av stöd? 

När Anna berättade hur hon fick sin ansökan om hemvårdsbidrag ifrågasatt av biståndshandläggaren 

som menade på att Anna skulle ta hand om sin man eftersom hon är kvinna, lät hon bitter. Hon lägger 

ner åtskilliga timmar om dygnet på att passa honom så att han inte skadar sig, så fort han ska göra 

något måste hon vara med och guida honom. Hon hjälper honom att sköta inkontinensskydden för att 

det inte ska lukta. För detta får hon 1100 kronor i månaden, vilket dessutom ifrågasattes. Hon upplever 

att hon har sig själv att ta hand, och dessutom en till att ta hand om. Hon tänker att hemtjänst vore en 

katastrof och ser inte någon vits med att ta hjälp från dem så länge hon själv har lite krafter kvar och så 

länge hennes man inte är sängliggande. 

För Britta har anhöriggruppen och information om demenssjukdomen varit viktig. Den formen av stöd 

har passat henne bra, även om hon kan tänka att det är lätt för en anhörigkonsulent att säga att man 

måste tänka på sig själv och koppla av. När hennes man inte ville att personal från hemtjänst skulle 

komma och avlösa henne i hemmet medan hon gick iväg, avsade hon sig den hjälpen tämligen 

omgående. För Britta är det också mycket viktigt att hennes man har det bra på boendet så att hon kan 

lita på att han tas väl om hand. Brittas kommentar ”varför ska jag ha det så här bra?” när hon jämför 

med de andra i anhöriggruppen, kan ses som ett uttryck för att det stöd hon har fått har fungerat bra för 

henne.  

Clara tycker att avlösningen i hemmet fungerar bra. Detta verkar till stor del bero på att situationen 

med en ledsagare eller en avlösare inte är ny för hennes man. Hans tidigare erfarenheter som avlösare 

och ledsagare har gjort att han har accepterat det och förstår varför det behövs, vilket gör att Clara å 

sin sida känner sig trygg med att det går bra när hon inte är med. Hon är mer oroad över hur det ska bli 

med dagverksamheten, om hon ska hinna med allt hon vill göra som är viktigt för henne. På ett sätt 

tycker hon att det ska bli skönt, men hon oroar sig över att behöva stressa. 

11.3 Vilka behov av stöd uppfattas av anhörigkonsulenter som viktiga för de 

anhöriga till en person med demenssjukdom? 

Anhörigkonsulenterna berättar att det hela tiden är individuellt vilket stöd en anhörig behöver. Någon 

vill ha enskilda stödsamtal, någon vill ha information om praktiska saker som vart man ska vända sig 

med olika frågor, någon vill veta mer om sjukdomen som sådan. Anhörigkonsulenterna pratar om 

samtalsgrupperna för anhöriga som något som många anhöriga har stor nytta av, men det kan också 

vara så att man känner att man inte orkar med att sitta och lyssna på andras elände när man har fullt 

upp med sitt eget där hemma.  



 

 Sida 30 
 

Anhörigkonsulenterna är väl medvetna om hur svårt anhöriga kan ha att hinna med sig själva, varför 

de försöker arbeta uppsökande genom att ringa och ta kontakt med anhöriga, för att visa att den 

anhöriga inte är bortglömd och påminna om att det finns hjälp att få om man vill.  

Samtliga anhörigkonsulenter pratar också om, att om de anhöriga inte känner att deras närstående har 

det bra och får ett gott omhändertagande eller bemötande på dagverksamhet, växelvård, särskilt 

boende eller från personal i hemtjänsten, spelar det ingen roll hur många insatser eller hur mycket 

hjälp de kan få, de kommer inte att ta emot den. Det allra bästa stödet är, menar anhörigkonsulenterna, 

att ta väl hand om den närstående. Då kan de anhöriga känna verkligt stöd.  

I slutsatserna blir två saker sammanfattningsvis väldigt tydliga; fruarnas behov i första hand, för att 

känna att de har ett gott stöd, är att deras män har det bra. Anhörigkonsulenterna säger samma sak; det 

kan finnas hur många insatser som helst, fungerar de inte blir de i alla fall inget stöd. 

12 Frågor som väckts under uppsatsarbetet värda att fundera 

över- förslag till fortsatt forskning 

12.1 Äktenskapsbalken och hemtjänsten 

När det gäller insatser som rör hem och hushåll inom hemtjänsten förekommer det att man från 

samhällets sida hänvisar till makars skyldighet att sörja för varandra och dela på hushållets sysslor, 

och biståndshandläggare kan avslå en sådan ansökan med hänvisning till att behovet av städning kan 

tillgodoses av den andre maken. Om den ena maken av någon anledning inte klarar att göra sin del av 

hushållsarbetet åligger det den andra maken att göra det. För att en insats som rör hem och hushåll ska 

beviljas ska båda makarna vara i behov av hjälpen, vilket egentligen inte har något lagstöd utan det 

yttersta ansvaret för varje individs väl och ve ligger på kommunerna som är skyldiga att se till att deras 

innevånare i alla fall uppnår en skälig levnadsnivå.  

Makar är däremot, av någon anledning, inte skyldiga att sörja för varandra på samma sätt när det gäller 

kroppsnära insatser, som hjälp med påklädning, toalettbesök och hygien. Insatser från hemtjänst rör 

oftast äldre personer, och man kan ha funderingar kring hur mycket en äldre människa ska orka. Att 

inte få hjälp med hushållsarbete kan innebära att den som är friskare måste arbeta dubbelt och ta över 

det som den andre maken gjort tidigare. Om den ena maken är fullt frisk och den andra har en 

demenssjukdom, så innebär det att den anhörige kan få hjälp med vissa punktinsatser, till exempel 

dusch, hygien och påklädning. Resten av tiden är den anhörige ensam med sin närstående med allt vad 

det innebär och ska dessutom sköta om allt i hemmet och hushållet; städa, tvätta, handla, laga mat, 

diska osv. Att inte få hjälp med städning och tvätt från hemtjänst i sådana fall måste lyftas till en 

diskussion. I vissa fall kan det vara så att den anhörige sköter allt som rör den närståendes person och 

finns tillgänglig dygnet runt. Vore det då inte ett ganska bra stöd att få praktisk hjälp i hemmet?  Att 

det hänvisas till makars skyldighet att dela på sysslor är något som vad jag kan se inte har något 

egentligt lagstöd och det vore intressant att undersöka varför man gör så. När började det, har det alltid 

varit så, eller är det ett ”hittepå” som man börjat med för att spara pengar? 
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12.2 Kan anhörigstöd innebära en risk? 

Lagändringen som trädde i kraft 2009 var tänkt för att ge stöd till de anhöriga som vårdar eller ger 

omsorg till en närstående av fri vilja. Det yttersta ansvaret för varje individ ligger på landets 

kommuner. I takt med att antalet platser på äldreboenden har minskat och ribban för att beviljas 

hemtjänst har höjts, har anhörigstöd i olika former utvecklats i nästan samma takt. Det finns 

beräkningar som säger att för varje krona man satsar på att stödja anhöriga kan kommunen spara in 

åtta (SROI 2011). Ett väl fungerande anhörigstöd, som innebär att den anhöriga orkar vårda i hemmet, 

kan bland annat innebära att en flytt till ett särskilt boende kan fördröjas med flera månader. 

Anhörigstödet behövs och det är viktigt att de anhöriga som själva vill ta hand om sina närstående kan 

göra det. Men det förutsätter just att viljan finns för den anhöriga att vårda. 

Eftersom anhörigstödet kan innebära goda ekonomiska resultat för samhället kanske man från 

samhällets sida, mer eller mindre medvetet, lägger mer ansvar på de anhöriga. Det kanske finns 

anhöriga till personer med demenssjukdom som inte vill vårda längre, men som möts av att de kan få 

delta i en samtalsgrupp och få avlösning i hemmet och dagverksamhet. Hur blir det då? Går det att stå 

på sig och hävda att man inte vill? Hur bemöts man i så fall? Som i Annas fall med hemvårdsbidraget. 

Där fanns det på något sätt en förväntan att hon skulle vårda sin man av fri vilja i egenskap av kvinna 

och fru. Nu vill visserligen Anna ta hand om sin man, men bemötandet från biståndshandläggaren 

säger en del om förväntningarna på de anhöriga. Så hur blir det då för de som inte riktigt vet om de 

vill, orkar eller kan? 
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13 Efterord- utvecklingsförslag 

Tanken med samhällsvetenskaplig forskning är inte bara att ta reda på hur saker förhåller sig. Det 

handlar också om utveckling. Forskning ska genom att försöka kartlägga hur verkligheten ser ut kunna 

bidra med förslag till lösningar på problem och bidra till att samhället utvecklas. Två saker som går att 

utveckla vidare i arbetet med anhörigstöd har blivit tydliga för mig under arbetet med den här 

uppsatsen. Det är säkerligen inget okänt för de som arbetar med detta, men jag vill ändå lyfta frågorna 

då jag tycker de är viktiga att fundera över. 

 Det ena är begreppen ”anhörig och närstående”. Personer som begreppen riktar sig till identifierar sig 

inte med dem. Begreppen man använder från samhällets sida när man försöker komma i kontakt med 

anhöriga och kunna ge dem stöd (för stödet behövs) bör ses över. I informationsmaterial och annonser 

kunde man vända sig till personer som ”man till-” ”fru till-” ”förälder till-” och tala om att man hjälper 

någon; förälder, make eller barn etc, istället för att man ger ”vård och omsorg till en närstående”. Man 

skulle kunna tala om att hjälpa någon som man har en nära relation till. Problemet med att göra på det 

sättet är att en del grupper, till exempel personer som lever i registrerat partnerskap kan riskera att 

glömmas bort.  

Det andra rör glappet som uppstår i utskrivningen från minnesmottagningen. De anhöriga upplever 

först ett stort stöd på minnesmottagningen, för att sedan lämnas mer eller mindre ensamma när 

ansvaret går över till husläkaren och primärvården. Här skulle det behövas någon slags samverkan för 

att övergången ska kunna göras smidigare. Varför inte ett slags team som tog emot både personen med 

demenssjukdom och den anhöriga med samlade resurser som finns i samhället, till exempel att 

medicinsk expertis, biståndshandläggare och en anhörigkonsulent arbetade tillsammans under ett tak i 

en ny enhet, lite som Kalmarmodellen (Demenscentrum, 2012). På så sätt skulle de familjer som 

drabbas av demenssjukdom kunna ha tillgång till alla resurser och all tänkbar information på ett och 

samma ställe. De anhöriga slipper på så sätt fundera på var de ska vända sig och kan landa i allt det 

nya, och också bygga upp ett nätverk. Sedan kan primärvården ta över ansvaret så småningom, när de 

anhöriga kan känna att de har fått en grund att stå på och vet vart de kan vända sig om de behöver 

hjälp.  
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