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Sammanfattning 

Bakgrund: 

Studier visar på att antalet närståendevårdare kommer att öka i Sverige och att 

det är betydligt vanligare med kvinnliga närstående som vårdar en person med 

demenssjukdom. De närstående kvinnorna upplevde det som en börda att 

vårda och hade en ökad risk för att drabbas av depression. 

Syfte: Att beskriva erfarenheten av att vara närstående till en person med 

demenssjukdom. 

Metod: Fokusgruppsintervju genomfördes i två grupper med sju kvinnliga deltagare 

som var närstående till person med demenssjukdom. Analysmetoden utgjordes 

av en kvalitativ innehållsanalys och resulterade i 3 teman och 12 subteman. 

Resultat: I resultatet framkom att närstående till person med demenssjukdom erfor 

många svårigheter som att leva med en förändrad person och att hantera 

vardagen.  Det framkom även att de närstående hade både negativa och 

positiva erfarenheter av den professionella vården och omsorgen. 

Diskussion: Genomförs av en metoddiskussion där vald metod och dess utformning 

diskuteras. Resultatdiskussionen diskuteras utifrån teorin livsvärlden under tre 

rubriker; mening och sammanhang, tillgång till världen/vardagen samt att ha 

hälsa och välbefinnande. 

Nyckelord: Närstående, närståendevårdare, demenssjukdom, innehållsanalys, livsvärld 

 



  
 
 

 

Abstract 

 

Background: 

Studies suggest that the amount of caregivers will increase in Sweden, and 

that female caregivers are considerably more frequent. Female caregivers 

experienced caring as a burden and had increased risks of going down with 

depression. 

 

Aim: To describe the experience of being a relative to a person with dementia. 

 

Methods: Focusgroupinterviews were performed in two groups with a total of seven 

women. The analytical method consisted in a qualitative content analysis, and 

resulted in three themes and 12 sub-themes. 

 

Results: It appeared that a relative to a person with dementia experienced many 

difficulties, such as living with a changed person and dealing with everyday 

life. They also experienced a lack of help and support from professional care. 

 

Discussions: A discussion of the chosen method and its formation, and a discussion of the 

result from a chosen theory, lifeworld, with three headlines; meaning and 

context, access to the world/every day life, and having health and well-being, 

was performed. 

 

Keywords: Relatives, caregivers, dementia, content analyse, lifeworld 
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Inledning 

Intresset för närstående och dess relation till person med demenssjukdom väcktes under de 

åren jag arbetade på ett särskilt vård och omsorgsboende. Jag såg att det fanns stora 

svårigheter, inte bara för personen som drabbades av demenssjukdom utan även för de som 

var närstående. I det dagliga arbete jag då utförde, upplevde jag att det fanns en frustration 

och osäkerhet hos de närstående samt en rädsla för vad som skulle ske i framtiden. Närstående 

beskrev många svårigheter i att vara just närstående till en person med demenssjukdom. Mina 

egna erfarenheter som personal på särskilt vård och omsorgsboende visade även att 

närstående hade svårt att hantera, att personen med demenssjukdom flyttade in på ett boende. 

De verkade uppleva ett utanförskap och min uppfattning var att de inte längre kände sig 

delaktig i den sjuke personens liv. Denna studie utgår från min kandidatuppsats från 2011. 

Min strävan är att lyfta fram och få en ökad kunskap om upplevelser och erfarenheter av att 

vara närstående till en person med demenssjukdom. Detta skulle kunna bidra till ökad hjälp 

och mer individanpassat stöd men även generera i ökad kvalité av vård och omsorg för 

personen med demenssjukdom. 

 

Bakgrund 

Studier från Sverige samt England och Australien, som har liknande vårdsystem som i 

Sverige, visar att det vanligen var kvinnliga närstående i 60-70 årsåldern som vårdade 

personer med demenssjukdom. Studierna visar också på att det var fler kvinnor som var 

närståendevårdare. I framtiden kommer en ökning ske av just kvinnor som vårdar närstående 

eftersom det är fler män än kvinnor som insjuknar i en demenssjukdom (Ablitt, Jones & 

Muers, 2009; Almberg, Jansson, Grafström & Winblad, 1997; Ekman, Berg, Wimo, Jönsson 

& McBurney, 2007; Elliott, Gessert & Peden-McAlpine, 2009; Fisher, Franks, Plassman, 

Brown, Potter, Llewellyn, Rogers & Langa, 2011; Gallicchio, Siddiqi, Lagenberg & 

Baumgarten, 2002; Haley, LaMonde, Han, Burton, & Schonwetter, 2003; Liew, Luo, Yee Ng, 

Chionh, Goh & Yap, 2010; Luck et al, 2010; McConaghy & Caltabiano, 2005; Wenger, Scott 

& Seddon, 2002). 

 I denna studie används begreppen; närstående och närståendevårdare. Närstående är en 

person man själv utsett som står en nära till exempelvis make, barn, släkting, vän eller granne. 

Närståendevårdare menas att vårda en sjuk person i hemmet till exempel en person med 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2004). I en studie av Mura, Dartigues och Berr (2010) 

kommer det år 2050 vara fler än 14 miljoner människor bara i Europa med en 

demenssjukdom. Enligt en rapport från socialstyrelsen fanns det år 2005 142 200 personer 
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med demenssjukdom i Sverige. Av dem bodde 78 000 i hemmet och 64 500 i särskilt boende.  

Detta jämfört med år 2000 då 58 000 personer med demenssjukdom bodde i hemmet 

(Socialstyrelsen, 2007). Samhällskostnaderna per demenssjuk person har enligt rapporten 

minskat sedan år 2000 trots att personer med demenssjukdom har ökat med nästan 100 000 

personer sedan dess. Detta tror man beror på att antalet personer med demenssjukdom vårdas 

i hemmen. Rapporten visar även att den formella vården ägnar ytterst lite tid till personer med 

demenssjukdom jämfört med den informella vården.  Socialstyrelsen (2007) menar att efter år 

2020 kommer antalet personer med demenssjukdom att ökat kraftigt eftersom det då finns fler 

personer som är 80 år och äldre. I socialstyrelsens rapport (2009) visade de sig i kommunerna 

vara brist på avlastningsplatser i form av korttidsboende och permanenta boendeplatser på 

särskilt boende för personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2009).  

 

De första tecknen på sjukdom 

En analys av självbiografiska böcker skrivna av fyra kvinnor som beskriver sina upplevelser 

av att vara närstående till en person med demenssjukdom gjordes i Csiky och Stranneheims 

(2011) kandidatuppsats. Där framkom att kvinnorna upptäckt sjukdomen hos de närstående på 

ett tidigt stadium, att de tidigt sett tecken på att något var fel men bortförklarat det som 

tillfällighet, stress och trötthet. När deras närstående sedan fått diagnosen demenssjukdom 

upplevde de fyra kvinnorna att de svikit den sjuke personen. De kände skuld i att inte ha 

förstått och la också skulden på sig själva att den sjuke därför gått miste om chans till bot. 

Kvinnorna hade inte kunnat agera eftersom de upplevt sig helt ensamma med sina tankar och 

inte kunnat prata med någon om detta (Csiky & Stranneheim, 2011; Van Vliet, de Vugt, 

Bakker, Koppmans, & Verhey, 2010).  

Tidigare forskning visar att närstående till person med demenssjukdom upplever tvivel, 

misstro och frustration och ofta känner sorg över att livet, att deras partner/förälder/närstående 

förändrats och att de drabbats av en dödlig sjukdom. Upplevelsen var att deras liv tillsammans 

var tidsbegränsad och inte längre gick att påverka vilket också kunde skapa ilska. Den första 

tiden då sjukdomen visade sig präglades även av rädsla. Rädsla för att se deras nära bli 

försämrad, förvirrad och hjälplös men också över att de själv kunde drabbas av 

demenssjukdomen. De närstående upplevde en konstant oro över att inte längre hade kontroll 

över tillvaron och livet (van Vliet et al, 2010; Wenger et al, 2002).  
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Att drabbas av demenssjukdom i familjen 

Flera studier visar att närstående till person med demenssjukdom ofta är kvinnor. Studier visar 

att de ofta upplevde vardagen som otrygg och att framtiden var oviss och utan hopp. De 

upplevde även en dubbelhet som närstående, där de kände sig påtvingade rollen att vara 

närståendevårdare och att de inte längre kunde påverka eller styra över sina egna liv. 

Samtidigt ansåg de sig ha en moralisk skyldighet att vara just närståendevårdare. Känslan av 

att vara fångade i rollen som vårdare gjorde att deras tålamod minskade också att de lättare 

tappade tålamodet vilket kunde relatera i en ilska mot personen med demenssjukdom. De 

närståendevårdare som själva upplevde en sämre hälsa och som också hade ett mindre socialt 

nätverk upplevde vårdandet som negativt (Campbell et al, 2008; Gallicchio et al, 2002; 

McConaghy & Caltabiano, 2005; Wenger et al, 2002; Välimäki, Vehviläinen-Julkunen, 

Pietilä & Pirttilä, 2009 ).  

De närstående kvinnorna kände kravet från omgivningen att de skulle ta hand om allt, 

samtidigt som viljan fanns att ta hand om och vårda den sjuke. De upplevde att ansvaret för 

den sjuke blev för tungt att bära. Deras självkänsla sjönk när krafterna och tålamodet inte 

räckte till för att bemöta på ett pedagogiskt sätt och deras uppfattning var att de ofta pendlade 

mellan att vara goda eller onda människor. Studier visar också att närståendevårdare till 

personer med demenssjukdom ofta upplevde vårdandet, som en börda. De upplevde det tungt 

både fysiskt och psykiskt samt att det var svårt att ständig ha tillsyn och att utföra vård. 

Närståendevårdarna upplevde även skuld, ångest och oro samt kände avsaknad av förståelse 

och trygghet och då särskilt när närheten och kommunikationen hade upphört från personen 

med demenssjukdom (Campbell et al, 2008; Bruce & Paterson, 2000; McConaghy & 

Caltabiano, 2005; Wenger et al, 2002).  

De närstående upplevde att vardagen bestod av praktiska göromål samt en ständig oro över 

personen med demenssjukdom och hur de själva skulle orka och klara av detta. Känslan av att 

de alltid måste finnas till för den andre inkräktade också på deras egna liv till exempel arbete, 

familj och barn. Närstående levde med ständiga känslor av skuld och dåligt samvete och en 

fysisk och psykisk trötthet. Närståendevårdarna som inte fick den hjälp de behövde var enligt 

Bramble et al (2009) själva tvungna att ta hand om personen med demenssjukdom. Detta 

resulterade i ekonomiska svårigheter på grund av förlorad inkomst från arbetet. När personen 

med demenssjukdom försämrades drabbade det också närståendevårdarna, som fick mindre 

tid för sociala kontakter och i vissa fall svårigheter att sköta sitt arbete. Familjekonflikter och 

ekonomiska problem var också en bidragande orsak till att det blev svårt att vårda 

(McConaghy & Caltabiano, 2005; Wenger et. al, 2002). En studie visar att det var större risk 
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för att drabbas av depression om man levde i äktenskap där partnern drabbats av 

demenssjukdom (Rosness, Mjorud & Engedal, 2011). Studier visar även att kvinnor som var 

partner till personer med demenssjukdom och som drömde om ett annat liv också hade en 

högre risk för att uppleva vårdandet som en börda vilket kunde relaterade i stress och 

depression. Stress och minskat välbefinnande var också en utlösande faktor för att utveckla 

depression (Bruce & Paterson, 2000; Fisher et al, 2011; Wilcox, O´Sullivan & King, 2001). 

Svårigheter som närståendevårdare måste hantera dagligen när det gäller personer med 

demenssjukdom var inkontinensproblem, urinering, tillrättavisande, handgripligheter, ändrat 

beteende, att få störd sömn, fysiskt tungt och att hemmet inte var anpassat för att vårda i 

(Bruce & Paterson, 2000; Gallicchio et al, 2002; McConaghy & Caltabiano, 2005; Wenger et. 

al, 2002; Välimäki et al, 2009 ).  

När de närstående sökte hjälp i den formella vården var upplevelsen att de inte hade den tid 

som de önskade. De kände att det var mycket svårt att få individuell hjälp och avlastning. De 

ansåg att den formella vården ställde höga krav på kvinnorna som närstående, att ordna med 

både det praktiska som med omvårdnaden av den sjuke. Deras möte med den formella vården 

var kaotisk i många avseenden och det var mycket svårt att få hjälp, särskilt i det tidiga skedet 

i sjukdomen då de närstående beskrev det som att den formella vården lyssnade på den sjuke, 

som saknade sjukdomsinsikt och även också avsade sig all hjälp. De närstående kände även 

att de hade en viktig roll i att förmedla den sjukes tidigare personlighet och vanor till den 

formella vården. Även kunskapen om demenssjukdomar var bristfällig på vårdcentralerna 

(Bruce & Paterson, 2000; Ploeg, Denton, Tindale, Hutchinson, Brazil, Akhtar-Danesh, Lillie 

& Plenderleith, 2009).   

 

Genusskillnader i att vara närstående 

Risken att drabbas av depression var större hos de som var maka eller döttrar till en 

demenssjuk person eftersom det fanns en outtalad naturlighet och självklarhet att de skulle 

vårda personen med demenssjukdom, vilket också gjorde att stressen och depressionen hos de 

kvinnliga närståendevårdarna ökade. Kvinnornas upplevelse av att vårda, till skillnad från 

männen, var att det var en större börd.  (Almberget et al, 1997; Gallicchio et al, 2002). 

Välimäki et al. (2009) menar även att de kvinnliga närståendevårdare upplevde en lägre 

känsla av sammanhang där också depression var starkt förknippat med just låg känsla av 

sammanhang, känslor av oro samt låg hälsorelaterad livskvalitet. Enligt Almberg et al (1997) 

var kvinnorna mer känslomässigt involverade än männen som just närståendevårdare och 

hade också därför lättare för att drabbas av depression. Knutsen och Råholm (2009) menade 
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att män ofta upplevde en stolthet i att vara närståendevårdare till sin partner och också ansåg 

det vara en moralisk plikt, att vara närståendevårdar. Trots att rollerna i äktenskapet förändrats 

och männen nu fick sköta allt som hushåll, ekonomi samt att vårda sin partner upplevde de sig 

själva inte som vårdare. De upplevde sorg och förlust över att deras partner drabbats av 

demenssjukdom, en sorg över att inte kunna se en gemensam framtid med uppfyllande av 

drömmar och mål och en sorg över att deras bästa vän och partner inte längre kunde föra sig i 

sociala sammanhang. De upplevde även icke vald ensamhet samt utanförskap. Det saknade 

också det meningsfulla samspelet och konversationen som inte längre fanns.  

Männen ansåg att det var viktigt att ha dagliga rutiner och en regelbunden rytm för att på 

så sätt kunna skapa ett samarbete vilket också gav dem en känsla av att göra något 

tillsammans. Männen såg det mer som deras nya jobb att vårda sin maka och att detta var 

något som de inte ville misslyckas med (Knutsen & Råholm, 2009).  De var också mer 

positiva till den nuvarande relationen med sin maka än vad kvinnorna var till sina män med 

demenssjukdom.  Kvinnorna upplevde det som svårare att vårda än vad männen gjorde och 

hade lättare för att känna stress. Kvinnorna hade också en större tendens att vilja ge upp 

vårdandet. De som kände sig tvingad till att vårda och kände att det inte hade några 

valmöjligheter hade också större risk för att också utveckla depression (Collins & Jones, 

1997). 

 

Problemformulering 

Studiens bakgrund visar att kvinnliga närståendevårdare till personer med en demenssjukdom 

kommer att öka i framtiden. Detta samtidigt som kommunerna drar ner på avlastnings- och 

boendeplatser. Det framkom även att kvinnliga närståendevårdarna utsätts för stor påverkan 

och stress i deras vardag samt att de upplevde närståendevårdandet som svårare, än vad 

männen gjorde. Kvinnorna hade också en tendens att lättare ge upp vårdandet tillskillnad från 

männen. I denna studie är inte syftet att jämföra skillnaderna mellan kvinnliga och manliga 

närståendevårdare utan att lyfta fram närståendevårdarnas erfarenheter för att få en ökad 

förståelse för deras situation. 

 

Syfte 

Att beskriva erfarenheten av att vara närstående till person med demenssjukdom. 

 



  6 (32) 
 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Livsvärldsperspektivet utgår från människans levda värld och hur hon lever sin värld. Den 

kan hjälpa oss att förstå och beskriva upplevelser i relationer mellan människor (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  I livsvärlden kan vi förstå oss själva, andra 

och allt annat i världen. Världen kan förstås så som den upplevs där livsvärlden är en värld 

som delas med andra men också personlig och unik för var och en. Genom att förstå 

livsvärlden som en erfarenhetsvärld kan den hjälpa oss att förklara, beskriva och förstå vår 

vardagsvärld och vår hälsa, lidande och vårdande. Med livsvärlden som utgångspunkt för 

förståelse av närståendes upplevelser kan vi också få en förståelse av att saker och ting i den 

mänskliga världen upplevs på ett eget unikt sätt av varje individ. Dessa erfarenheter kan sedan 

delas av andra och förstås som både unika, gemensamma och generella (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

Filosofen Edmund Husserl (1859-1938 ) var den som grundade erfarenhetsfilosofin som 

även kallas för den moderna fenomenologin (Bengtsson, 2001; Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström, 2008). Fenomenologin beskriver det som vi erfar i livet, i världen där våra tidigare 

erfarenheter visar på vilken relation vi har till världen. Fenomenologin beskriver världen så 

som den upplevs och studerar fenomenet, det som visar sig. Husserl förde fram enligt 

Dahlberg et al. (2008) en kunskapsteori som fokuserade på förhållandet mellan subjektet och 

objektet där subjektet blir till utifrån mig själv och allt annat utifrån mig själv blir objekt. Han 

var också den som introducerade livsvärldsperspektivet som förklarar att världen förstås så 

som den upplevs och att världen, som vi samtidigt delar med andra, också är personlig och 

unik.  

Livsvärlden är den vardagliga värld som vi lever i och som vi tar för given och den 

fokuserar på relationer mellan människor. Vår levda värld formas av sammanhang och 

mening där kroppen ses som ett subjekt som innehåller de minnen, erfarenheter, våra tankar 

och känslor som vi samlat. Detta innehåll gör att vi redan har en mening med livet, men också 

att vi fortsätter att skapa mening (Dahlberg et al, 2003; Dahlberg & Segesten, 2010). De 

erfarenheter som vi samlat styr oss i vårt sätt att förhålla oss gentemot omvärlden men också 

hur vi uppfattar världen. Vi människor kan ha lika erfarenheter men ändå uppfatta världen på 

olika sätt. Det är i vår unika livsvärld som vi kan uppleva hälsa, välbefinnande, lidande och 

sjukdom. Det är också vårt levande sammanhang som påverkar våra hälso- och vårdprocesser. 

När vi ska förstå människor och deras liv utifrån livsvärlden måste vi förhålla oss till att 

livsvärlden är vår levda värld, den erfarenhetsvärld som vi lever utefter. Vi kan förstå världen 

utifrån vår erfarenhet, tanke och handling. (Dahlberg et al., 2003; Dahlberg & Segesten, 
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2010). Kroppen, ”den levda kroppen” är också alltid närvarande i allt jag gör, jag kan till 

exempel aldrig kliva ur den eller se den utanför mig. Den ses som ett subjekt, som blir till 

objekt i förhållande till allt annat. Genom min kropp kan jag uppleva ett levt rum och en levd 

tid, genom samspel och kommunikation med världen. Min kropp ger mig tillgång till världen. 

Eftersom vår tillgång till världen går genom den egna kroppen kan världen också erfaras på 

olika sätt, ur olika perspektiv. Den levda kroppen är på en och samma gång fysisk, psykisk, 

existentiell och själslig. Om min kropp förändras, förändras också min värld (Bengtsson, 

2001; Dahlberg et al, 2008; Dahlberg & Segesten, 2010; Wiklund, 2003).  

Dahlberg och Segesten (2010) menar att när sjukdom inträffar är vardagen inte längre 

självklar, mening och sammanhang ifrågasätts. När en person insjuknar i en långvarig 

sjukdom förändras livet, den levda kroppen kan inte längre tas för given och de livsmål som 

funnits kan inte längre uppnås (Berglund, 2011). Genom att ta del av närståendes erfarenheter, 

lyssna på och låta det som visar sig, fenomenet, kan jag genom livsvärldsperspektivet få en 

ökad förståelse för deras situation (Kvigne, Gjengedal & Kirkevold, 2002).  

 

Metod 

Data samlades in med hjälp av två fokusgrupper. I fokusgruppen fördes en diskussion om det 

aktuella ämnet med hjälp av tre reflektionspunkter; att leva med en person som förändrats, att 

hantera vardagen samt erfarenheter från den formella vården. Detta för att kunna beskriva 

deras levda erfarenheter och för att låta fenomenet få visa sig som det är; erfarenheten av att 

vara närstående till en person med en demenssjukdom. Fokusgruppsintervjuer innebär att man 

i en mindre grupp på 5-8 deltagare diskuterar ett ämne som gemensamt berör alla deltagarna. 

Målet är att samla in data och samtidigt skapa ett tillfälle för interaktion för att komma så nära 

det vardagliga i livet som möjligt. Fokusgruppsintervjuer kan vara ett bra sätt att få veta om 

närståendes levda erfarenheter eftersom det lättare kan framträda, då informanterna har lika 

erfarenheter och kan trigga varandra att berätta (Flick, 2009).  

Genom att få deltagarna att öppet reflektera och dela med sig av erfarenheter över 

vardagslivet kan det bidra till att ge en djupare förståelse, för hur det upplevs att vara 

närstående till en person med demenssjukdom (Dahlberg et al, 2008). Genom valet av 

fokusgruppsintervjuer i denna studie där diskussion kring frågeställningar om hur livet och 

vardagen påverkas när en närstående drabbats av en demenssjukdom, kan generera i ökad och 

djupare förståelse för närståendes erfarenheter och upplevelser av att i familjen ha drabbats av 

en demenssjukdom.  
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Urval 

För att kunna få ta del av närståendes erfarenheter av situationer och vardagsliv tillsammans 

med en person med demenssjukdom och hur detta påverkar de närstående, skickades ett brev 

via e-post till demensförbundet i Stockholm för att få kontakt med närstående till personer 

med en demenssjukdom. Kriteriet för att få delta i studien var att ha en närstående i familjen 

som insjuknat i en demenssjukdom. Sammanlagt tillfrågades 13 närstående men endast sex 

var intresserade att delta i studien. Demensförbundet skickade namn- och telefonuppgifter till 

mig via e-post. Två närstående tillfrågades på ett särskilt vård- och omsorgsboende men bara 

en ville delta i studien. De närstående tillfrågades åter av mig via telefonsamtal om deltagande 

i fokusgruppsintervju. Därefter skickades en deltagarinformation via post och e-post ut till 

alla informanter. Två fokusgruppsintervjuer anordnades med en veckas mellanrum med tre 

deltagare i den första gruppen och fyra i den andra gruppen. Samtliga deltagare var kvinnor 

närstående till en person med demenssjukdom och män har inte uteslutits att delta i studien 

medvetet. Inga manliga närstående fanns att tillfråga på vare sig demensförbundet eller 

särskilt vård- och omsorgsboende.  

 

Tabell. 1 Familje- och boendesituation för de närstående 

 Närstående Person med 

demenssjukdom 

 

Relation    

Make/pappa  7  

Maka 6   

Dotter 1   

Son 0   

Ålder    

 57-82 68-96  

Boende    

Hemmet 7 3  

Särskilt vård- och 

omsorgsboende 

 4  
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Datainsamling 

Insamling av data skedde vid två tillfällen under april månad 2012 i form av två 

fokusgruppsintervjuer. De närstående deltagarna tillfrågades om de hade möjlighet att delta i 

intervjun och fick välja mellan två datum under april månad. Fokusgrupperna bildades 

naturligt genom dessa två valfria datum. Tre deltagare bildade den första gruppen och fyra 

deltagare den andra gruppen. Fokusgruppsintervjuerna genomfördes på Ersta Sköndals 

högskolas och på demensförbundet. Intervjun inleddes med en presentation av intervjuledaren 

och dennes intresseområde för kommande magisteruppsats. Därefter följde en presentation av 

observatören och dennes roll under intervjun samt presentation av deltagarna där de kort 

berättade om sig själva. Fokusgruppsintervjuerna spelades in på Mp3 spelare. De inspelade 

materialet transkriberades direkt efter intervjun. 

 

Analysmetod 

Materialet från de två inspelade fokusgruppsintervjuerna utgör data från kvinnornas 

erfarenheter av vardagslivet som närstående till en person med demenssjukdom. Materialet 

innehåller rikliga beskrivningar av såväl praktiska händelser i vardagen till djupare tankar och 

känslobeskrivningar om sin situation och även händelser som satt djupare spår på de 

närstående kvinnorna. Intervjuerna som är inspelade på Mp3 har skrivits ut ordagrant och 

känsloyttringar, betoningar på ord och tystnad har markerats. En kvalitativ innehållsanalys 

gjordes influerad av Patton (2002) som menar att analys genom att identifiera och koda 

innehållet i texten kan skapa mönster som leder fram till kärnan i datamaterialet som bildar 

resultatet.  

 

1. Den transkriberade texten lästes ett flertal gånger i sin helhet för att få en helhetsbild 

av innehållet i texten 

2. Med fokus på fenomenet i berättelserna togs meningsbärande enheter ut ur texten som 

därefter grupperades efter till exempel erfarenheter av känsloyttringar eller 

påfrestningar.  

3. De meningsbärande enheterna kondenserades vilket innebar att de kortades ned utan 

att kärnan i texten förlorades. Den kondenserade texten kodades efter innehåll som 

likheter och skillnader. Dessa bildade därefter subteman. 
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4. Texten lästes återigen för att skapa en ny helhet. Den nya helheten bildade teman som 

belyste fenomenet, de närståendes erfarenhet av att vara närstående till en person med 

demenssjukdom. 

 

Min strävan har varit att förhålla mig så nära texten som möjligt för att fånga fenomenet, att 

vara närstående till en person med demenssjukdom. Data analysen resulterade i tre teman och 

12 subteman (se tabell 2). 

 

Tabell 2. Studiens resultat i teman med underliggande subteman 

När sjukdom drabbar 

familjen 

Den nya vardagen Att ha en vårdrelation 

Erfarenheter av uppgivenhet Erfarenheter av att inte orka 

med vardagen/inte se 

möjligheter  

 

Erfarenheter av eget ansvar 

Erfarenheter av skam Erfarenheter av möjligheter i 

vardagen 

 

Positiva erfarenheter av vård 

och omsorg 

 

Erfarenheter av sorg Erfarenheter av ensamhet i 

vardagen 

 

Negativa erfarenheter av 

vård och omsorg 

Erfarenheter av otrygghet Erfarenheter av skuld 

 

 

Erfarenheter av stress   

 

 

Etiska överväganden 

Deltagarna i denna studie informerades både muntligt och skriftligt om hur studie var 

utformad samt syftet med studien. Deltagarna i fokusgruppsintervjun deltog med informerat 

samtycke. Intervjudeltagarna informerades om att deltagandet i fokusgrupperna var frivilligt 

och att de närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande utan att ange något särskilt skäl till detta. 

Alla deltagare hade i studien anonymitet. Inspelat material förvarades säkert och hanterades 

konfidentiellt (Flick, 2009; Codex, 2012). 

 

Resultat 

Resultatets presenteras av teman och subteman; När sjukdom drabbar familjen med 

subkategorierna erfarenheter av uppgivenhet, erfarenheter av skam, erfarenheter av sorg, 

erfarenheter av otrygghet samt erfarenheter av stress. Detta subtema kommer att beskrivas 

som inre och yttre stress. Den nya vardagen med subtema erfarenhet av att inte orka med 
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vardagen/inte se möjligheter, erfarenheter av möjligheter i vardagen, erfarenheter av ensamhet 

i vardagen samt erfarenheter av skuld. Att ha en vårdrelation med subtema erfarenheter av 

eget ansvar, positiva erfarenheter av vård och omsorg samt negativa erfarenheter av vård och 

omsorg. Resultatet visade att närstående kvinnor erfor många svårigheter i att vara just 

närstående till en person med demenssjukdom.  

 

När sjukdomen drabbar familjen  

En av de många svårigheterna var att lära sig hantera och att skapa en ny vardag tillsammans 

med en person som inte längre var som förut. De närstående kvinnorna var inte bara tvingade 

till att lära känna den förändrade personen utan också försöka förstå hur sjukdomen påverkade 

personen som drabbats. 

 

Erfarenheter av uppgivenhet 

När en i familjen drabbas av en demenssjukdom påverkar det hela familjen. De närstående 

upplevde sig inte ha några valmöjligheter varken rent praktiskt eller moraliskt. De beskrev en 

känsla av att bli påtvingade att vårda, att vara fast i ett liv som de inte själva valt. De uppstod 

motstridiga känslor då de tvingats till att vara den starka i familjen trots att de själva kände sig 

drabbade och svaga, eftersom också deras liv slagits i spillror. Tankar kunde uppstå om att 

den enda utväg ur detta var döden ”Ja har tänkt många gånger att de hade varit lättare att bli 

änka än att ha de så här, men ja har nog svårt för att önska livet ur honom.” (Kvinna 4). 

Erfarenheten till att livet inte gick att påverka blev en inskränkning som resulterade i att de 

levde ett liv som de inte vill leva.  

En uppgivenhet i tillvaron uppstod eftersom också lusten att ta sig för något inte fanns 

längre. Att inte längre känna någon glädje i livet påverkade också det vardagliga livet ”Jag tog 

mig samman å bjöd hem några vänner i fredags, å de va så där så ja kände till och med på 

morgonen att, nä ja ringer å avbokar, ja har ingen lust alltså, de är precis som att de har gått 

lite must ur en, ja äter antidepressivt å sömntabletter å hela baletten.” (Kvinna 5). Att behöva 

hantera situationer där deras make/pappa gjorde saker som till exempel att kissa i 

vardagsrummet eller gå ut på nätterna var något som påverkade känsla av uppgivenhet. De 

kände en uppgivenhet i att behöva leva i en sådan tillvaro och att de var tvingade att vänja sig 

vid detta. Livet för de närstående kvinnorna hade förändrats dramatiskt och begränsningar 

hade tillkommit i deras vardag. De kände att det varit enklare att hantera en sjuk make/pappa 
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som inte förändrats i sin personlighet. Trots känslor av uppgivenhet fanns förhoppningar om 

att kunna vänja sig vid den nya vardagen.  

 

Erfarenheter av skam 

Känslor av skam kunde erfaras på olika sätt. Det kunde vara att känna skam över att personen 

med demenssjukdom sagt eller gjort något mindre passande i sociala sammanhang. Eftersom 

personen med demenssjukdom inte hade de sociala spärrarna kvar var det också många 

situationer som de närstående oroade sig för innan. De beskrev det som skamligt att behöva 

bli utsatt för detta.  Känslor av skam var något som var konstant i vardagen och som hela 

tiden måste förebyggas eller förhindras. De fanns också en rädsla för att personen med 

demenssjukdom skulle bli förlöjligad hos andra, hånad bakom ryggen 

Sen va han ordförande i en annan förening å där ringde ja kassören (skratt) å sa som de 

va, nu måste vi, ja men han har sagt redan att han tänkt å sluta sa han, så att han gjorde ju 

de i februari, men sånt har stressat mig också att han ska liksom bli bortgjord inför folk de 

e ju de man vill undvika (Kvinna 2). 

 

Att vara närstående till en person med demenssjukdom gav känslor av skam. Det var också 

något som de inte ville prata med andra om eftersom de kände att vara just närstående till en 

person med demenssjukdom inte hade samma status som att vara närstående till personer med 

andra sjukdomar som till exempel cancer. De kunde även kännas skamligt att ha drabbats 

inom familjen och det var något som man till exempel inte besvärade andra 

familjemedlemmar med. Det kunde vara skamligt att vara utsatt för allt som medföljde 

sjukdomen vilket gjorde att de ofta förskönade tillvaron när de talade med utomstående men 

även med sina närmaste till exempel barnen. 

 

Erfarenheter av sorg 

De närstående beskrev att de kände sorg över att livet hade förändrats. Att det var en sorg att 

se sin make/pappa förändras och att de själv hade drabbats. De var en sorg över att livet inte 

blivit som de tänkt eller planerat  

Ja de e klart nu kan ja prata om de utan å gråta, nä ja bara tjöt. Ja tyckte livet hade tagit 

slut å tänkte att herregud, jag samlar sömntabletter ja vill inte leva längre de blev så 

otroligt. De e ju verkligen en anhörigsjukdom många gånger lider dom ju inte själva, 

faktiskt (Kvinna 5).  

 

Sorgen kunde uppstå över att inte längre klara av leva tillsammans med den demenssjuke när 

vardagen blev outhärdligt och personen med demenssjukdom blev tvungen att flytta till ett 
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annat boende ”(Gråter) ja ska inte gråta men du ska veta de, man får ju stålsätta sig ja e ju 

glad när ja e där ju, å så ibland kan man ju va lessen, som igår va han ju väldigt jobbig och 

skrek, igår mådde han jättedåligt, innan va han jätteglad så att de går ju liksom upp å ner.” 

(Kvinna 1). Sorgen var också något som var konstant i de närståendes liv, den fanns där hela 

tiden. En sorg över allt som hänt, allt som förändrats och över att ha förlorat sin make/pappa 

trots att han fysisk fanns kvar. De närstående kunde också känna sorg över att barnen inte vill 

hälsa på när deras make flyttat in på särskilt vård- och omsorgsboende. 

  

Erfarenheter av otrygghet  

Tillvaron kunde te sig otrygg på flera sätt. Det kunde vara en otrygghet i att vara tvungen att 

lämna personen med demenssjukdom ensam hemma på dagarna och inte veta vad han tog för 

sig. En otrygghet över att inte längre kunna lita på sin make/pappa ”Nämen de va som att ha 

en tvååring boendes ensam i lägenhet.” (Kvinna 3). Otrygghet kunde också uppstå när den 

demenssjuke personen blev aggressiv och började slå sönder saker i hemmet. Att inte längre 

känna trygghet i sitt egna hem skapade känslor av hemlöshet ”Ja hade velat ha honom kvar 

men ja bara orkade inte längre eftersom han började bli aggressiv då och han rev ju sönder 

våran toalettstol, så ja fick ju låsa den.” (Kvinna 1). Att leva med en person som plötsligt 

blivit helt förändrad var som att leva med en helt främmande människa. Att bli utsatt för 

plötslig och oprovocerad aggression gjorde det svårt att leva med personen, som inte längre 

gick att lita på. Att hela tiden vara på sin vakt för att undgå risken att kunna bli skada var 

påfrestade på den närståendes psykiska hälsa och skapade känslor av otrygghet.  

 

Erfarenheter av stress 

Stress kan upplevas både som en inre stress och som en yttre stress. De närstående kvinnorna 

beskrev att stress var något som påverkade dem ständigt och som var närvarande dygnet runt.  

 

Inre stress 

Den inre stressen uppstod efter att ha påverkats av att deras make/pappa insjuknat i en 

demenssjukdom men också att själv ha drabbats. Stress uppstod av att ha det övergripande 

ansvaret för en annan människa. Stressen kunde också upplevas av att ta hand om den sjuke 

och att vara den som såg till att få hjälp från andra. Den inre stressen uppkom också av att de 

närstående inte längre hade tid över för sig själva. De kunde inte längre göra spontana saker 

som de tidigare gjort i vardagen som att gå en promenad, åka och handla eller gå på bio. 
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Deras tid upptogs helt av att ta hand om personen med demenssjukdom vilket gjorde att de 

bortsåg från sig själva helt och hållet ”Jag har sagt dom senaste tre åren att ja lever inte mitt 

liv jag lever Gunnars liv, min man heter Gunnar.” (Kvinna 4).”  Den inre stressen påverkade 

också till att de hade mindre ork i vardagen och var mer känsliga för påfrestningar ”Ja fick 

feber, stressfeber å ont i halsen, ständigt alltså gick jag med 38,5 de blev av inre stress.” 

(Kvinna 1). Att inte längre ha en fristad i sitt egna hem och att behöva få hjälp från andra och 

att okända människor hade fri tillgång till deras hem under dygnet för att utföra vissa 

punktinsatser skapade också en inre stress. 

 

Yttre stress 

Yttre stress beskrevs som att behöva ha kontroll på allt som skedde och som skulle ske som 

till exempel att passa tider, boka tid för olika kontroller såsom läkarbesök för den sjuke. Det 

kunde också vara att ordna hjälp och att försöka få stöd från kommun, arbetsterapeuter eller 

att passa tider då hemtjänst skulle komma ”Man e så jäkla stressad hela tiden, man kan aldrig 

koppla av, och så är de dags för medicin och så är de mat och så kommer hemtjänsten. Hela 

tiden så är det så, min dag är så inrutad.” (Kvinna 6). Det var svårt att lämna den sjuke och 

när de gjorde de kunde de inte koppla av och njuta av tiden. De var hela tiden en kapplöpning 

mot tiden vilket upplevdes som, ännu ett stressande moment ”Ja har ju inte haft tid att gå 

hemifrån innan men när jag har haft den här tiden för avlösning då har man snabbt som bara 

den åkt å handla uträttat ärenden, då var jag tvungen att ta bilen för annars skulle ja inte hinna 

på de här stunderna.” (Kvinna 4). Att få ihop vardagliga saker och att ständigt vara behjälplig 

var stressande som till exempel att behöva klä på sin make som han vore ett litet barn var 

något som påfrestande på tålamodet. Att inte känna sig som en bra vårdare gav också upphov 

till stress.  

 

Den nya vardagen 

Att vara närstående till en person med demenssjukdom innebar att behöva brottas med många 

känslor i det vardagliga livet. Att hantera vardagen kunde vara utmanande på många sätt. 

Trots det svåra fanns även positiva erfarenheter som underlättade vardagen. 
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Erfarenheter av möjligheter i vardagen 

De närstående som kunde se möjligheter i vardagen försökte göra tillvaron till en positiv 

upplevelse. De ansåg att livet blev lättare om de också involverade personen med 

demenssjukdom i vardagen  

Ja tror att man måste, åtminstone försöker ja de, att ta vara på dom saker som finns som 

till exempel dina skjortor får du stryka själv, de tar tid men han gör de. Han måste känna 

att han kan göra saker, å försöka fixa med frukosten, för att finns de nå värre än att han 

inte klarar nånting där han ju själv blir å mår väldigt mycke sämre (Kvinna 6). 

 

Att se möjligheter kunde spelade roll i hur man uppfattade livet. Att se på händelser i 

vardagen på ett positivt sätt kunde vara ett sätt att klara av vardagen. Att glädjas över att 

kunna bo kvar i huset eller att vara öppen för att ta emot hjälp utifrån som till exempel 

snöskottning eller städning kunde underlätta deras vardagliga liv. Att vara öppen mot andra 

genom att berätta att ens make/pappa hade en demenssjukdom kunde också skapa möjligheter 

i vardagen. Det kunde leda till en större förståelse, för ens situation. 

Han kom ju inte å då sa ja direkt att, ja min man kan ju bli tvär jag får tyvärr inte med 

honom nu för han ville ta de där sista kortet, han har Alzheimers. Å dom verkligen passade 

upp på honom så att de blir positiv effekt för Erik, också för mig med ju naturligtvis, båda 

blir ju glada (Kvinna 1). 

 

Att få bekräftelse och förståelse från andra kunde också underlättade livet och göra att 

vårdandet inte upplevdes lika tungt.  Att få behålla sitt sociala liv var viktigt för de 

närstående. De beskrev det som att fylla på energiförrådet vilket gjorde att de orkade mer och 

fick bättre tålamod. De kände att de var viktigt att få umgås med personer som hade kunskap 

om demenssjukdom. Att känna samhörighet med andra, att umgås med likasinnade och att 

dela med sig av erfarenheter var också något som gav kvinnorna kraft att fortsätta orka i 

vardagen.  

 

Erfarenheter av att inte orka med vardagen/ inte se möjligheter 

När krafterna inte längre räckte till efter att ha styrt upp den sjukes liv och sedan även deras 

egen vardag blev situationen ohållbar. Att inte klara av vardagen längre kunde kännas 

outhärdligt och det var svårt när det inte gick att se möjligheter längre  

Å då e ja jättetrött ja kan inte sova på dagen heller å hela tiden tänker ja jättemycket på va 

e de ja håller på med å ja håller på med alltid nåt annat också, att tankegångarna korsar 

varann hela tiden. Ja men ibland känns det som om man skulle kunna gå ut i skogen å 

skrika någonstans, nä de e jättejobbigt!  (Kvinna 4). 
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Att ha gjort slut på sina krafter innebar också en vetskap om att stå i en återvändsgränd. 

Personen med demenssjukdom kunde inte längre bo kvar i hemmet. Att inte orka med 

vardagen såg som ett nederlag och ett misslyckande av att inte ha klarat att vårda sin make i 

hemmet eller att inte ens pappa kunnat bo kvar i sitt hem ”Anledningen till att jag inte kunde 

sköta honom hemma berodde på att han inte sov på nätterna, så vi va uppe hela nätterna å vi 

hade sånt där larm å de tjöt ju sådär 25 gånger per natt ungefär, till slut så orka ja ju inte.” 

(Kvinna 5). Det fanns en frustration över att inte ha ork och kraft som också var förknippad 

med att inte få hjälp och stöd från den professionella vården.  

 

Erfarenheter av ensamhet i vardagen 

Ensamheten hade en stor närvaro i de närståendes liv. Det kunde vara att känna sig ensam i 

situationen, att inte veta vart de skulle vända sig för att få hjälp och stöd till att inte ha någon 

utomstående att tala med. De upplevde även en ensamhet i att inte bli sedda av myndigheter. 

De beskrev det som att de var upp till dem själva att ta reda på vart de skulle kunna vända sig 

vilket gjorde att de kände sig helt utanför samhället. Ensamhet kunde också kännas i 

äktenskapet eftersom det blivit enkelstyrt och inte längre var något de delade gemensamt. De 

kunde inte längre diskutera med sin make som de tidigare gjort eller planera vad som skulle 

hända under dagen eller i framtiden. De var ensamma i att ta alla beslut. Ensamheten kunde 

även upplevas i situationen att ha blivit drabbad, en känsla av att ingen annan hade liknande 

erfarenheter som en själv. Ensamheten fanns där trots att familjen gav sitt stöd. 

 När deras make med demenssjukdom flyttat in på ett särskilt vård- och omsorgsboende 

kunde ensamheten kännas påtvingad, att plötsligt tvingas leva och bo själv. Detta var inget de 

själva valt och livet och de vardagliga händelserna blev svåra att hantera ”Vi har ju varit gifta 

i femtio år så de e klart att mitt liv har ju varit tillsammans med honom ju. Sen vi gick i 

pension så har vi ju gjort väldigt mycket tillsammans, ja försöker väl å gå å luncha med 

väninnor å så där men, näe de e ingen glädje i de.” (Kvinna 5). Att plötsligt vara ensam och 

att inte längre ha någon att dela vardagen med kunde också kännas som ett utanförskap. Att 

inte längre kunna diskutera med sin partner eller pappa som en vuxen människa, att inte 

längre kunna fråga om råd. Att heller inte kunna göra saker tillsammans som de tidigare gjort 

som att gå på fester, middagar eller bio upplevdes som svårt, trots att de fortfarande levde 

tillsammans. 
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Erfarenheter av skuld 

Att känna skuld var något som alla närstående kvinnor erfarit. De kunde känna skuld för hela 

den situation de befann sig i, för vad som hände i vardagen eller för att de inte orkade vara en 

tålmodig människa. Det kunde också vara en skuld över att inte berätta för andra människor 

att deras make/pappa hade insjuknat i en demenssjukdom. Vetskapen fanns i att om de 

berättade skulle detta också underlätta eftersom den andre personen skulle få en ökad 

förståelse för vissa saker/händelser. Samtidigt fanns känslor av att gå bakom ryggen på den 

sjuke, att vara den som sviker genom att påtala för andra något som personen med 

demenssjukdom inte skulle ha hållit med om. Det var svårt för de närstående att hantera 

vardagen eftersom den gav så mycket skuldkänslor, i mycket. En närstående beskrev att hon 

upplevde skuldkänslor för att hennes make inte längre fick köra bil. Hon kände en skuld i att 

ha blivit förmyndare för honom, att hon ännu fick göra saker som hade fråntagits honom ”Han 

har aldrig satt sig i bilen för de har ju ja koll han har aldrig gjort de eller försökt heller men e 

han avskydde åka bil efter de att ja när ja körde, då var han arg å sur ja men man har ju dåligt 

samvete hela tiden.” (Kvinna 1). Skuldkänslor kom också när den sjuke inte längre kunde bo 

kvar i hemmet. De närstående kände det som ett misslyckande över att inte ha klarat av att 

vårda längre. Det upplevdes som ett svek mot personen med demenssjukdom. Skuld var något 

som tillhörde vardagen, att känna skuld över att inte orka vara tålmodig eller pedagogisk i sitt 

handlande. 

 

Att ha en vårdrelation 

Erfarenheten av vården och omsorgen var övervägande mycket negativ. De närstående 

beskrev avsaknad av förtroende och att de kände sig helt utlämnade till sig själva att klara av 

att vårda och ta hand om personen med demenssjukdom. De hade även svårigheter med att 

söka den information som de kunde ha nytta av. Endast ett fåtal hade positiva erfarenheter av 

vård och omsorg. 

  

Erfarenheter av eget ansvar 

De närstående kvinnorna kände att de inte upplevde stöd utifrån och att ansvaret därför var 

mycket tungt att bära. De kände sig tvungna till att vårda vilket inskränkte på deras egen 

frihet.  Det var svårt att bära ansvaret för den sjuke helt själv samtidigt som den egna familjen 

krävde uppmärksamhet och delaktighet ”Ja fick ju liksom fjärrstyra honom, å så fick ja hålla 

på å ringa alla möjliga hela tiden, å så arbeta heltid, å så har ja egna barn så de vart väldigt…” 
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(Kvinna 3). De närstående som hade en make som insjuknat i demenssjukdom upplevde att 

allt ansvar nu låg på dem. Ansvaret gällde allt som de tidigare delat på i deras gemensamma 

liv och nu också även personligt ansvar för maken. Att aldrig kunna lämna den sjuke för att 

utföra egna ärenden 

Då slutade de med att han gick ner å ställde sig å vänta på mig vi bussen hela kvällen 

grannarna hade sett honom. Nu kan ja inte lämna honom, de var ända gången ja lämnade 

honom ensam. När ja åkte till läkare och tandläkaren var han alltid med mig och e satt i 

väntrummet då, å de gick ju bra (Kvinna 1). 

 

En närstående kvinna hade sin make sovandes i vardagsrummet en trappa ned eftersom han 

hade en sjukhussäng som inte fick plats i deras gemensamma sovrum på övervåningen. Hon 

kände ett ansvar att se till att han hade det bra och att han sov i sin säng på nätterna och inte 

hittade på något annat. Flera gånger under natten var hon tvungen att gå upp och titta till 

honom för att sedan själv ta en sömntablett för att kunna somna om.  

 

Positiva erfarenheter av vård och omsorg 

De närstående beskrev att de upplevde det som positivt att få tillgång till hjälpmedel som 

kunde underlätta deras vardag. Detta gjorde att de kunde känna en trygghet men gav också 

dem en slags frihet både för egen del men också att de kunde leva ett mer vanligt liv 

tillsammans ”Så tog vi skidbussen till Åre så skulle vi åka då en tur så ja hade ju inte åkt upp 

om vi inte haft den här klockan, klocktelefonen på honom. Ja för den hade vi verkligen glädje 

av för varje gång vi åkte mycket in till stan å ja hade den som säkerhet.” (Kvinna 1). Positiva 

möten med den professionella vården skapade olika kontakter som de kunde vända sig till, 

samtal med och få hjälp och stöd. Detta skapade en trygghet i att inte vara ensam i den svåra 

situation som de närstående befann sig i.  

Att få en plats på ett särskilt vård- och omsorgsboende för sin make/pappa kunde också 

vara en oerhörd lättnad ”De va väl första gången då han kom in där på hemmet för två år sen 

som ja kunde slappna av.” (Kvinna 3). De närstående beskrev att i detta tragiska som hänt 

upplevt det som att någon annan tog tag i problemen och att de i familjen kunnat få tid till att 

hantera sorgen över att ha drabbats av en svår sjukdom. Ett positivt möte med den 

professionella vården kunde också få de närstående att hitta tillbaka till sig själva och återfå 

livslusten. Att få hjälp och stöd från vården gav de närstående ork och kraft i vardagen där 

lusten kom tillbaka, att göra något för sig själv  

Å ja har ju inte motionerat på ett helt år, så skulle ja börja ta tag i de å de e ju verkligen 

färskvara så de e ju inte kul nu går ja inte varje da men ja har börjat i alla fall då tänker 
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man att herregud att de ska va en sån tröskel att göra saker som va självklart innan. 

(Kvinna 5).   

 

Hjälp med avlastning då och då kunde ge de närstående kvinnorna möjlighet att träffa andra, 

att gå ut på restaurang för att äta middag. Detta gjorde att de närstående kunde känna att de 

orkade med livet.  

 

Negativa erfarenheter av vård och omsorg 

Att inte få hjälp och stöd från vården påverkade de närståendes vardag. De närstående 

upplevde sig illa bemötta och kände sig kränkta över att ingen ville lyssna eller tro på dem. 

Att ha sökt hjälp flertal gånger utan att ha fått respons gjorde att de närstående kände sig 

utstötta och helt ensamma med sina problem 

Så att genom mitt tjat fick han äntligen komma till geriatriken då såg dom ju direkt eller 

gav honom diagnosen å då hade ja alltså sett i åratal innan vi kom så långt å ja hade god 

kontakt med läkarna å dom nonchalera ju nä men dom tyckte att han va helt nä de va inget 

konstigt med min man (Kvinna 7). 

 

De närstående fick heller inte någon information från den professionella vården. De kände sig 

helt utlämnade till att själva ta reda på information. De uttryckte det som svårt eftersom de 

inte visste var de skulle få tag på information eller ens vilken information som kunde finnas 

och som var betydande för just dem. De närstående hade få positiva erfarenheter från just 

biståndsbedömare. Biståndsbedömaren är den som beslutar om vilka behov den sjuke har och 

bestämmer om hemtjänst, växelvård, dagverksamhet eller plats på särskilt vård- och 

omsorgsboende. De som hade ”bra” biståndsbedömare fick hjälp med allt i stor sett och även 

förslag på vilka åtgärder som fanns. De kände sig väl omhändertagna och upplevde att de fick 

all information som de behövde.  

Andra närstående beskrev mötet med omsorgen som övervägande negativ. De upplevde sig 

vara under biståndsbedömarens makt och kände inte att de blev sedda, trodda på eller ens fick 

bestämma hur deras liv och vardag skulle planeras. Biståndsbedömaren gjorde dessutom sina 

beslut efter vad personen med demenssjukdom sagt, som ofta saknade sjukdomsinsikt. 

Konflikterna med biståndsbedömaren var många och de närstående saknade flexibilitet från 

omsorgen.  Hjälp från exempelvis hemtjänsten kunde även upplevas som stjälp istället 

eftersom det inte gick att lita på att de verkligen kom. Den tid som var utlovad räckte heller 

inte till för att den sjuke skulle få en god omvårdnad. 

Sen glömde hemtjänsten honom en helg å då överklagade jag, dom måste gå hem till 

honom han hade ju diabetes å han måste ju skötas, ett dygn ett och ett halvt dygn senare 
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då va han där hemma helt förvirrad, de va bajs å allt överallt han hade inte fått nån mat å 

man bara ja åsså då blev de då fick ja bråka om de (Kvinna 3). 

 

Att inte kunna lämna över ansvaret för den sjuke på någon annan då och då samt att ständigt 

behöva slåss mot myndigheter var en extra tung börda att bära på, utöver att vårda personen 

med demenssjukdom. 

 

Diskussion 

Nedan följer en diskussion av metoddelen och resultatet i studien. Diskussionsdelen är 

uppdelad i metoddiskussion där val av metod och genomförandet diskuteras samt en 

resultatdiskussion där själva resultatet diskuteras mot vald teori, livsvärldsteorin. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ innehållsanalys influerad av Patton (2002) valdes då författaren önskade en så 

textnära analys som möjligt för att resultatet skulle hålla sig så nära verklighet som möjligt. 

En kvalitativ innehållsanalys används som metod för insamling av fenomen som sker i 

verkligheten. Innehållsanalysen kan vara både beskrivande och tolkande. En fördel med att 

tolka texten är att låta texten få tala för sig själv. Nackdel är att det kan vara utmanade för 

författaren att påverka tolkningen, med sitt egna perspektiv (Granheim & Lundman, 2004). 

Att deltagarna enbart var kvinnor kan ha påverkat resultatet. Om män hade deltagit i studien 

hade resultatet kunnat bli annorlunda eftersom deras upplevelse kunnat skilja sig från 

kvinnornas i att vara närstående till person med demenssjukdom.  

Resultatet hade också kunnat bli annorlunda om flera hade deltagit från vård- och 

omsorgsboende. Alla deltagarna i studien utom en kom från demensförbundet. Dessa 

närstående kvinnor kom från olika kommuner och hade olika bakgrunder vilket kan 

representerar närstående kvinnor till en demenssjuk person överlag. Detta kan ses som en 

styrka i studien. Insamling av data skedde genom fokusgrupper med tre till fyra deltagare i 

varje grupp, detta för att arbetet inte skulle bli för omfattande på grund av den tidsbrist som 

fanns. Fokusgrupper var ett naturligt val då författaren ville fånga fenomenet av att vara 

närstående till en person med demenssjukdom och ytterligare en strävan var att fånga 

fenomenet så som det visar sig i interaktionen med flera. I interaktionen kan fenomenet visa 

sig från fler perspektiv men också genom gruppen där deltagarna påverkar varandra. 

Resultatet hade kunnat påverkas och blivit annorlunda om individuella intervjuer valts men 

eftersom en strävan var att fånga fenomenet hos flera samtidigt så föll det sig naturligare att 
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välja fokusgruppsintervjuer. Författaren har förhållit sig på ett så öppet och följsamt sätt som 

det varit möjligt under fokusgruppsintervjuerna och under analysen av resultatet.  

 

Interaktion i fokusgrupperna 

Studiens datainsamling kan ha påverkat resultatet då interaktionen i den första gruppen av tre 

närstående var att två hade benägenhet att tala mer öppet vilket kan bero på att de hade 

gemensamma erfarenheter från att vara makar till person med demenssjukdom. Dessa två 

närstående hade mer gemensamt att samtala om och var mer benägna att dela med sig av sina 

erfarenheter. Den tredje personen hade erfarenhet som närstående till sin pappa som drabbats 

av en demenssjukdom och som nyligen avlidit. Detta kan ha gjort att hon upplevde sig själv 

ha en annan relation till en person med demenssjukdom än vad de andra två kvinnorna hade 

och därför inte deltog mer i samtalet. Det fanns en tydlighet i att hon upplevde sig ha en 

annan erfarenhet som inte kunde jämföras med de andra då hon var mer iakttagande och 

lyssnande och endast deltog då hon fick direkt riktade frågor som till exempel; Hur var det för 

dig? Den andra gruppen bestod av fyra kvinnor som alla var gifta med män som drabbats av 

demenssjukdom.  

De närstående kvinnorna var öppna i samtalet och delade med sig av erfarenheter samt 

ställde även frågor till varandra med undantag från en kvinna. Delaktigheten föll sig inte lika 

naturligt hos henne som för de andra kvinnorna. Den närstående kvinnan hade en mer 

lyssnade roll i gruppen och kommenterade endast kort då och då. Detta kan bero på att hon 

upplevde att hennes erfarenheter skilde sig från de andras eftersom hon befann sig i slutet av 

processen, då hennes make låg för döden. De båda kvinnorna i de olika grupperna som inte 

deltog aktivt kan ha upplevt sig vara i ett annat skede än de andra närstående kvinnorna i den 

process som uppstår i att vara närstående till en person med demenssjukdom. Trots upprepade 

försök var inte de båda kvinnorna öppna för att aktivt delta i diskussionen/samtalet. 

 Under fokusgruppsintervjun ställdes tre frågor till varje grupp; hur är det att leva med en 

förändrad person, hur hanterar man vardagen och vilka erfarenheter har ni från den formella 

vården. När frågan; hur är det att leva med en förändrad person och hur hanterar man 

vardagen ställdes uppstod en längre tystnad och det var märkbart att frågan fick deltagarna till 

att reflektera innan de var villiga att delge sina erfarenheter. Den sista frågan; vilka 

erfarenheter har ni från den formella vården behövdes nästan inte ställas utan diskuterades 

livligt vid olika tillfällen under hela intervjun. Det var tydligt att det fanns frustration, 

missnöje och ledsamhet hos deltagarna och några brast till och med ut i gråt. Flera av 

informanterna deltog engagerat och några berättade att de deltog i studien just för att de ville 
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förändra och synliggöra de svårigheter som uppstår när en i familjen drabbas av en 

demenssjukdom. De poängterade ett flertal gånger att detta är en anhörigsjukdom. Några 

deltagare beslöt att träffas efter fokusgruppsintervjun för att fortsätta utbyta erfarenheter.      

 

Resultatdiskussion 

Studien visar på de svårigheter som uppstår när en familjemedlem drabbats av 

demenssjukdom. De närstående beskriver att vardagen förändras och att relationen till den 

sjuke blir svårhanterlig eftersom rollerna ändrats. De närstående kvinnorna beskriver att 

relationen blev enkelriktad, gemenskapen upphörde och att ensamheten framträdde. Nedan 

följer en diskussion av studiens resultat utifrån den valda teorin, livsvärlden. 

 

Mening och sammanhang 

I en relation skapas mening och sammanhang men när en i familjen drabbas av svår sjukdom 

som demenssjukdom så upphör det sammanhang som de befann sig i innan sjukdomen bröt 

ut. De närstående kvinnorna upplevde att meningen som fanns i livet hade förlorats och att de 

inte längre kunde förhålla sig till livet på något annorlunda sätt än vad de gjorde, de kunde 

inte längre skapa mening i livet och deras valmöjligheter i livet var borta. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att om man inte längre kan känna mening och sammanhang i livet så 

påverkar det till negativ upplevelse av hälsa och välbefinnande. Beroende på hur man 

förhåller sig till livet kan också viljan till att skapa mening vara olika vilket avspeglar de val 

vi gör i livet.  

De närstående kvinnorna upplevde att det inte gick att komma ifrån situationen och kände 

sig fast, fångad. Att vara närstående till en person med demenssjukdom gjorde att vardagen 

ganska plötsligt blev förändrad och annorlunda. Den ordning som tidigare fanns hade nu 

övergått till en kaotisk vardag. Stress och upplevelse av börda kan påverka närstående till att 

inte kunna se hur de ska hantera olika situationer som kan uppstå och därmed också förlora 

känslan av sammanhang (Andrén & Elmståhl, 2005). Låg känsla av sammanhang och låg 

livskvalitet kan leda till depression hos närståendevårdare till person med demenssjukdom 

och när det inte längre finns ett sammanhang går heller inte livet att förstå (Välimäki et al., 

2009). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan trygghet upplevas som inre, där man känner 

mening och sammanhang men också som yttre, att befinna sig i en bra miljö eller ha en bra 

relationer och att ha kunskap och kontroll i livet.  
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Tillgång till världen/vardagen 

De närstående kvinnorna beskrev att de drabbades av en otrygghet i tillvaron. Vardagen blev 

hotfull och de levde med känslan av att ha förlorat kontrollen. Deras strävan blev att försöka 

återfå kontroll genom att de hela tiden tänka ut vad som skulle kunna hända i olika 

situationer, att alltid ha olika beredskapsplaner. Detta blev en ytterligare påfrestning på 

tillvaron eftersom de tvingades vara i ett krisberedskapsläge. Att ständigt befinna sig i ett 

”stand by” läge sliter på kroppens hela existens och tillgången till världen förändras. De 

närstående kvinnorna beskrev det som att de inte längre levde sina liv utan att de levde 

personen med demenssjukdoms liv. Att ständigt bortse från sig själv, att inte längre ha ett eget 

liv skapade känslor av stress, frustration och sorg. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

ens kropp är mittpunkten i ens liv och att världen ständigt pågår utanför. Om min kropp inte 

är i balans och harmoni påverkar det också mitt sätt att förhålla mig till världen. 

 De närstående kvinnornas tillgång till världen förminskades eftersom de inte längre kunde 

leva de liv de haft förut. De var låsta till personen med demenssjukdom och det sociala livet 

fanns inte längre kvar. Sorg var något de närstående kvinnorna levde med från första tecknet 

på sjukdomen hos deras make/pappa. Sorgen var konstant och gick inte att bearbeta. Sorg kan 

te sig olika hos närstående till personer med demenssjukdom. Det finns två typiska sätt att 

uttrycka sorg hos närståendevårdare där vissa upplever sorg känslomässigt kan andra uppleva 

sorgen fysiskt eller kognitivt. Känslor av sorg kan beskrivas som inre smärta, hjälplöshet eller 

hopplöshet men också som ensamhet. Sorg kan uttrycka sig på olika sätt som ilska, irritation, 

oro och som känsla av skuld (Silverberg, 2007).   

De närstående kvinnorna beskrev även att de kände ensamhet och upplevde att 

gemenskapen upphört trots att de levde tillsammans sin make eller med sin familj. Dahlberg 

och Segesten (2010) menar att ensamhet i närhet av andra upplevs som utanförskap. De 

närstående upplevde att de inte längre blev sedda och bekräftade av sin make/ pappa eller av 

den professionella vården. Ensamheten kan ge känslor av att vara sviken, att inte duga till 

eller att inte längre vara önskvärd vilket också kan skapa stress och även känslor av sorg. De 

närstående kvinnorna erfor även skam, dels över att vara närstående till en person med 

demenssjukdom och dels när personen med demenssjukdom förlorade sin sjukdomsinsikt och 

hade ett förändrat beteende. 

 Skam kan vara en känsla av ovärdighet och riktas mot en själv och påverkar ens identitet. 

När känslan av skam uppstår känner man sig granskad och utlämnad åt andra. Att vara i 

relation med någon annan skapar också tillit till den andre vilket också gör oss sårbara. Att 

inte bli bekräftad av den andre kan ge känslor av att inte duga till eller att inte vara önskad. 
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Skammen kan göra att ens integritet och ens inre säkerhet förloras (Wiklund, 2003). De 

närstående kvinnorna upplevde många olika känslor som ensamhet, sorg och skam vilket 

skapade ohälsa och avsaknad av välbefinnande i deras liv.  

 

Att ha hälsa och välbefinnande 

 För att ha hälsa måste det finnas en förmåga till rörelse och aktivitet som stillhet, vila och en 

god livsrytm. I hälsa ingår också upplevelsen av mening och sammanhang. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att den valda ensamheten är behaglig där man själv ger sig tid som 

också skapar ett inre lugn. Några av de närstående kvinnorna upplevde stunder av hälsa när de 

blev bemötta och bekräftade av vård och omsorgspersonal. En kvinna beskrev när hon fick 

tillgång till egen tid gjorde detta att hon orkade mer i vardagen. Hon kände sig omhändertagen 

för en stund och hade egen tid att rå om sig själv vilket också gjorde att hon kunde känna en 

mening med tillvaron. Hälsa kan också vara tecken på sundhet som speglar vilket sätt vi 

hanterar svårigheter i livet (Wiklund, 2003). Att känna viljan till att vårda sin make/pappa 

samtidigt som bördan blir för stor kan göra att det uppstår obalans, mellan aktivitet och vila 

(Andrén & Elmståhl, 2005). De närstående kvinnorna upplevde en stor börda i att vårda sin 

make/pappa. I och med detta minskade också känslan av välbefinnande och ökade risken för 

depression hos de närstående kvinnorna (McConaghy & Caltabiano, 2005). Enligt Wiklund 

(2003) är välbefinnande en känsla som är unik och personlig och uppstår när världen går att 

begripa, när man kan hantera de krav som livet ställer och meningsfullhet där man känner sig 

delaktig och engagerad i sitt liv.  Enligt Dahlberg och Segesten (2010) måste det finnas en 

grundtrygghet och ett sammanhang för att kunna uppleva välbefinnande och hälsa.  

 

 

Konklusion   

Bakgrunden i denna studie visar på att det ofta är kvinnor som blir närståendevårdare till 

person som drabbats av demenssjukdom. Den visar också på att kvinnorna till skillnad från 

männen har en tradition i att vårdar och att det därför kan anses som en självklarhet att 

kvinnor vårdar när en i familjen drabbats av demenssjukdom. Kvinnor som vårdar har oftast 

själva en hög ålder och de har också lätt för att drabbas av stress och depressioner, relaterat 

till hög börda. Med tanke på detta bör samhället beakta kvinnor som vårdar sin närstående 

som drabbats av demenssjukdom. Det är viktigt för framtiden att vården satsar på kvinnor 

som vårdar eftersom denna grupp bara kommer att öka. Många utmaningar väntar närstående 
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kvinnorna då en i familjen drabbats av demenssjukdom. De måste inte bara lära sig att kunna 

förstå och tolka den sjukes behov och önskningar utan också lära sig att förstå sin egen värld. 

Genom att ha möjlighet till att kunna bearbeta sin sorg över att ha drabbats och kunna se en 

ny framtid och en fungerande vardag kan de närstående få tillbaka kontrollen över vardagen 

och livet. Att få känna sig delaktig i sitt egna liv skapar också en mening och en känsla av 

välbefinnande. För att de närstående kvinnorna ska ha ork och kraft till att hitta möjligheter i 

vardagen och kunna ge bra vård till personer med demenssjukdom behöver de stöd och hjälp 

från vården och omsorgen. Ett sätt att nå detta kan vara genom att se till att den professionella 

våden blir mer tillgänglig och mer individuellt serviceinriktad. De närstående behöver hjälp 

och stöd i att finna tid till sig själva och de behöver få hjälp med avlastning vilket också kan 

hjälpa dem att få behålla en del av sitt ”gamla” liv. Det är också viktigt att de får kunskaper i 

att vårda eftersom det också stärker deras självkänsla, i att de gör rätt. De närstående är inte 

bara ambassadörer för den sjuke, vårdare, partner, barn eller vän. De har också drabbats av en 

anhörigsjukdom. Den här studien kan bidra med ökad förståelse för hur det är att vara 

närstående till en person med demenssjukdom vilket också kan generera till nya utmaningar 

för vården. 
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Denna undersökning vänder sig till närstående och avser undersöka erfarenhet av att vara 
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