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Abstract 
Svanström, Rune, 2009. När livsvärldens mönster brister – erfarenheter av att leva med 
demenssjukdom (When the Lifeworld Texture Ruptures – Experiences of Living with 
Dementia), Acta Wexionensia. No 178/2009. ISSN: 1404-4307, ISBN: 978-91-7636-662-2. 
Written in Swedish with a summary in English.  

This thesis is focusing on the lived experience of dementia. Both living with a partner as 
well as living alone. There is no unequivocal picture of how it is to live with dementia and 
few studies have been carried out in homes of afflicted persons. A deeper understanding 
of how it is to live with dementia can be a good starting-point for caring and the organisa-
tion of care. 

The aim of this thesis is to describe, clarify and explain the lived experience of demen-
tia from a lifeworld theoretical point of view. Another aim is to illuminate how decision 
makers look upon persons with dementia, their life and their care. Interviews and observa-
tions have been used to collect data. Participating informants have been couples with one 
partner suffering from dementia, persons with dementia living alone, politicians, adminis-
trators and social workers. Data was analysed with a phenomenological and a hermeneuti-
cal approach.  

To live as a couple where one part has dementia (study 1) implies to live in a heter-
onomous existence where both the person with dementia and the partner become strangers 
in a world that should be the most well-known and familiar. The couple’s existence is nar-
rowed and controlled by the impact of the dementia disease and the existence is character-
ised of imbalance in responsibility and a sense of futility, hopelessness and homelessness. 

To live alone with dementia (study 2) means to live with a broken identity when the 
person with dementia gradually loses the memory of himself and his life. It becomes a life 
where the world of the individual is reduced to a quiet background that does not demand 
attention. The person with dementia does not longer know how he or she should relate to 
the world. The existence is characterised by a strong sense of loneliness and only a vague 
knowledge of the situation. The person with dementia longs for other people and gets a 
sense of boredom in the existence.  

The comprehensive interpretation (study 3) shows that life with dementia is character-
ised by a gradual loss of meaning in life due to a disturbed intentionality. With disturbed 
intentionality the person with dementia gets increasingly more difficulties in understand-
ing the meaning of the use of everyday objects. The person with dementia fights this and 
tries to create meaningfulness in the existence – something which gets very difficult and 
strenuous in time, since even the easiest everyday chores have to be thought through to 
make sense and even to be accomplished. The effort can in time become overpowering for 
the person with dementia who then stops doing the chores and becomes passive. 

Politicians, administrators and social workers (study 4) are well aware that dementia 
gives suffering to the afflicted and the partner. The care is not designed to meet their 
needs for home care, and the decision makers don’t know how to change this. The person 
with dementia becomes like an object when the social workers don’t includes them in a 
dialogue about their needs and care. The partner is left alone in solving difficult problems 
and in making difficult decisions.  

The theory of intentionality can help the professionals in the care of persons with de-
mentia. By helping the cared-for-person to ‘stretch the intentional threads’ the caregivers 
can give the person a possibility to be rooted in the world. A care that supports intention-
ality and identity and reaches all the way in to the homes of the person with dementia 
would improve their situation and increase their well-being. This is possible when engag-
ing the person in every-day chores that promote meaning. This kind of care contributes to 
the possibility for the person with dementia to be rooted in language, time and space. 

Keywords: dementia, lived experience, caring science, lifeworld, intentionality, identity 
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Prolog
Mina första minnesbilder av personer med demenssjukdom och deras närstående, 
om vilka denna avhandling handlar, kommer från mitt arbete på långvården. En 
lantbrukarhustru bodde på avdelningen. Hon var nästan ständigt på väg 
någonstans, på väg hem eller på väg till skolan. Maken och sonen kom ofta på 
besök, men en söndag verkade den demenssjuka kvinnan inte riktigt kännas vid 
dem. Hon kom och ställde sig intill oss vårdare. När maken och sonen kom fram 
till henne, presenterade kvinnan dem som sina kusiner. En annan minnesbild 
kommer från mitt arbete som vårdare på en gruppbostad för demenssjuka. Där 
hade en gift demenssjuk man och en demenssjuk kvinna fattat tycke för 
varandra. Vid ett tillfälle stod mannen och kvinnan och vänslades med varandra 
medan mannens maka satt i en stol ett par meter ifrån dem. Makan försökte 
behålla fattningen och sade till mig att ”det gjorde inget”. Hur går detta att förstå 
som närstående och vårdare? Hur går det att förstå den demenssjuka människan, 
när sjukdomen tagit sitt grepp om individen? Hur går det att förstå de 
närstående? 

Detta svårförståeliga får konsekvenser för den vård som erbjuds demenssjuka 
och deras närstående. När jag arbetade på en gruppbostad för demenssjuka, bad 
vi närstående att inte besöka den sjuke på två veckor efter inflyttningen. 
Anledningen till detta var att vi ville att den sjuke skulle glömma den närstående 
och därmed inte vara så sorgsen. Vilka konsekvenser detta hade för den sjuke 
och den närstående funderade vi i personalen inte så mycket på. Vi trodde att vi 
gjorde något gott. Hur ser vårdgivarna egentligen på vården av demenssjuka och 
hur påverkar vårdgivarens förståelse denna vård?  

Ytterligare en bild av det svårförståeliga kan hämtas från en dokumentär, ”Att
vandra i glömskan”, som har visats i Sveriges Television1. I slutet av filmen 
sitter två män på en soffa och diskuterar framtiden. De vet inte hur det kommer 
att bli om ett år. De vet inte om de då kommer att känna varandra längre; de 
kanske bara sitter där som två ”tjommar”2 som inte vet vad de gör. En av dem 
säger till slut: ”man bara försvinner, det är hemskt”.

Mitt intresse för forskningen inom området väcktes, då jag arbetade som 
sjuksköterska inom demensvården. Efterhand kom jag att bredda fokus. Från 
början var mitt intresse inriktat på professionen och gällde patienterna och deras 

                                                          
1  ”Att vandra i glömskan.” En dokumentärfilm av Kåge Jonsson och Håkan Pieniowski om 

demenssjuka människor på Blackebergs sjukhem. Sändes i SVT2 Söndag 18 sep 2005 kl 20.00.  
2  Tjomme är ett ord för en mansperson med en antydan om negativa eller egendomliga egenskaper 

(Nationalencyklopedins ordbok, 2008). 
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anhöriga. Jag kom emellertid också förstå att det finns luckor i kunskapen om 
hemmaboende demenssjukas liv och speciellt om dem som lever ensamma.  

En avhandling har i första hand ett akademiskt syfte, men detta arbete är också 
genomfört med tanken att det skulle kunna vara ett stöd för vårdare och 
beslutsfattare inom demensvården. Jag vill göra demenssjukas och deras 
närståendes röster hörda genom att beskriva och förklara fenomenet hur det är att 
leva med demenssjukdom och därmed bidra till kunskapsutveckling hos dem, 
som vårdar respektive fattar beslut om vården.  



11

Bakgrund
Det är en vanlig föreställning att demenssjukdomen innebär en lång räcka av 
obönhörliga förluster som att förlora tankeförmågan, att inte komma ihåg och att 
inte kunna lära in något nytt. En föreställning som på intet sätt är grundlös. Den 
demenssjuke3 får med tiden svårt att vara självständig och sjukdomen leder 
långsamt till döden utan hopp om bot och bättring (Leibing & Cohen, 2006). 
Denna föreställning har sin utgångspunkt i hur vi enbart ser till diagnosen och 
inte till den drabbades levda erfarenhet (Svenaeus, 2003). Risken blir att tanken 
om förlorade förmågor kommer att påverka vår bild av den sjuke, vilket kan göra 
att individen hamnar vid sidan av, inte tillfrågas och inte har möjlighet att vara 
delaktig i beslut som gäller den egna personen. Föreställningen avspeglas i hur 
forskning om hemmaboende demenssjuka har bedrivits och i vårdens 
uppbyggnad. Vården benämns t.ex. ofta som avlastningsvård för den anhörige i 
stället för att benämnas som vård och rehabilitering för den sjuke (Cheston & 
Bender, 2004; Wilkinson, 2002; Leibing & Cohen, 2006; Small, Froggat & 
Downs, 2007)4.

I den bakgrund som följer presenteras olika perspektiv på livet med 
demenssjukdom. Därefter följer ett avsnitt om demenssjukdomars utbredning i 
samhället, vilket följs av ett avsnitt om olika aspekter på demenssjukas plats i 
vården. För att vidga perspektivet på den komplexitet som ligger till grund för 
avhandlingsarbetet presenteras därefter olika perspektiv på parrelationer och 
även en beskrivning av problematiken inom den primärkommunala 
biståndsbedömningen av hemvård och hemvårdens utförande. Bakgrunden 
fortsätter sedan med en beskrivning av avhandlingens problemområde och 
avslutas därefter med syfte och frågeställningar.  

Att leva med demenssjukdom 
Med möjligheter till tidig diagnosticering och tillgång till läkemedelsbehandling 
kommer många med diagnosen demens bo hemma längre. Närstående och 
framför allt den som är ’partner’5 blir involverade i vårdandet. I studier som 

                                                          
3 För läsbarhetens skull, benämns den demenssjuka människan som ’den demenssjuke’, vilket 

inkluderar både kvinnliga och manliga individer. 
4 När flera referenser anges skrivs de i kronologisk ordning efter utgivningsåret. I referenslistan anges 

dessutom utgivningsåret för originalutgåvan, t.ex. Cheston, R. & Bender, M. (2004/1999). 
5 Partner kommer genomgående att användas i denna text för personer som är närstående och lever 

tillsammans med den demenssjuke, dels för att resultatet bör kunna gälla för dem som lever med 
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jämfört ensamboendes situation med hur det är att leva med en partner 
framkommer att ensamboende är äldre och att det är fler kvinnor än män som är 
ensamboende. De ensamboende löper också större risk för undernäring6 och har 
fler, men även annorlunda7, insatser från vården. En partner bidrar alltså med 
viktiga insatser i vardagen (Webber, Fox & Burnette, 1994; Ebly, Hogan & 
Rockwood, 1999; Nourhashemi, Amouyal-Barkate, Gilletette-Guyonnet, Cantet 
& Vellas, 2005). De som bor ensamma är mer utsatta och löper större risk att inte 
sköta sin hygien eller kunna klä sig ordentligt. De ensamboende demenssjuka 
löper också en större risk att ge sig av hemifrån i sitt sökande efter ’sitt’ hem 
(Cox & Albisu, 2003).  

Forskning om hur livet ter sig innan de sjuka flyttar till institution har ofta 
betonat den påfrestning närstående upplever av att vara vårdare åt demenssjuka 
(Grafström, 1994; Almberg, 1999; Jansson, 2001). Bördan, som man ofta säger, 
är en del av förändringen i förhållandet mellan den sjuke, partnern, eller andra 
närstående. Förändringen i parförhållandet innebär att partnern tar på sig ett 
vårdansvar, något som ibland benämns som att paret hamnar i ett föräldra-
barnförhållande (Snyder, 2002). Vårdandet innebär att partnern tar över ansvaret 
för den gemensamma dagliga livsföringen (Sällström, 1994; Holst, 2000; 
Jansson, 2001). Även om partnern uppmuntrar den demenssjuke att vara så 
verksam som möjligt och paret lever ett aktivt liv, finns en gängse bild av livet 
med demenssjukdom som något väldigt isolerat, svårt och mörkt (Ballenger, 
2006). Denna bild understryks av berättelser av partner och närstående till 
demenssjuka (Fant, 1989; Bohman, 1990; Fant, 1992; Isaksson, 1994; Burman, 
2001; Kleinman, 2009), vilkas redan svåra situation kan ytterligare förvärras om 
hot och våld förekommer (Saveman, 1994).  

Den relativt mörka bild som utmålas i forskningen av livet med demenssjukdom 
försöker exempelvis Hellström (2005) och Vikström (2008) motverka. 
Forskningen fokuserar mer på möjligheterna att leva ett bra liv trots 
demenssjukdom hos par, där ena parten har demenssjukdom. Partnern stödjer 
den sjuke och de arbetar tillsammans för att deras parförhållande och dagliga liv 
skall fortsätta att vara så rikt som möjligt.  

                                                                                                                               
demenssjuka i ett parförhållande och dels för att använda ett könsneutralt ord för den som lever 
med den demenssjuke. Partner kan alltså stå för sambo, samkönade i partnerskap och makar. 

6 Ett exempel på ensambonde demenssjukas svåra situation ges av Newhouse, Newhouse & Niebuhr 
(2002), som beskriver en kvinna som gick ned i vikt på helgerna då dagverksamheten inte var 
öppen. Viktnedgången berodde på att hon inte längre klarade av att laga sin mat och följaktligen 
inte åt och drack tillräckligt på helgerna. 

7 Ensamboende demenssjuka kan exempelvis ha tillsynsbesök, matleveranser och hjälp med hygien, 
medan par, där ena parten är demenssjuk, oftast enbart har dagverksamhet, om paret 
överhuvudtaget har insatser från vården. 
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Olika bilder av den som drabbas av demenssjukdom 
I SBU-rapporten om demens (2008 A) ges olika bilder av hur synen på 
demenssjuka ändrats över tid. Att ha svår demens8 har exempelvis uttryckts som 
en begravning utan slut eller att vara levande död. Detta synsätt gör att en 
demenssjuks ibland obegripliga sätt att bete sig och uttrycka sig bedöms vara 
utan mening och utan samband med den miljö och de människor, som finns i den 
sjukes närhet. Det finns också en risk att det den sjukes uttryck, i stället för att tas 
på allvar, förstås och beskrivs som en beteendestörning (SBU, 2008 A) och 
behandlas med läkemedel9.

Det biomedicinska perspektivet har länge dominerat synen på demenssjuka. 
Demens beskrivs som en hjärnskada och i centrum står förhållandet mellan de 
patologiska förändringarna och symptomen (Bond, 1992). Utifrån denna bild ses 
och behandlas avvikande beteenden som medicinska problem (SBU, 2008 A). 
Miljö och sammanhang får litet utrymme i denna beskrivning och patologen kan 
utifrån en obduktion ge ”en bild av sjukdomsförloppet i varje enskilt fall”
(Englund, 2004, s 101). Demenssjukdom påverkar hjärnans minnesförmåga och 
därmed personens identitet på ett fundamentalt sätt. När sjukdom är orsak till 
beteende och handlingar lyfts ofta ansvaret bort från individen, vilket gör att den 
sjuke kan komma att betraktas som mindre värd än andra människor (SBU, 2008 
A).  

I ett utvecklingspsykologiskt perspektiv beskrivs demenssjuka som att de 
regredierar i sitt förstånd. Den demenssjuke jämförs med ett omoget barn, 
speciellt i senare stadier av sjukdomen (SBU, 2008 A). Individen förlorar 
fotfästet i tillvaron, blir främling i en skrämmande värld och har därför stort 
behov av trygghet (Miesen, 1993). Precis som barnet uppfattas den sjuke ha 
behov av hjälp att fatta beslut och att ha någon, som kan ta över den 
demenssjukes personliga ansvar (SBU, 2008 A).  

                                                          
8 I SBU-rapporten (2008 B) ges uttryck för ett behov av väl strukturerade instrument som kan 

användas för att nivåindela stadierna vid demenssjukdom. Den stadieindelning som används i 
rapporten utgår från tre stadier: initialt, manifest och terminalt. I det första stadiet som också 
benämns prekliniskt är sjukdomen i första hand märkbar för den drabbade individen. I det andra 
stadiet är sjukdomen märkbar för omgivningen och i många fall ställs diagnosen under detta 
stadium. Den demenssjuke blir nu mer och mer funktionshindrad och behöver vård och stöd av 
omgivningen. I det tredje och avslutande terminala stadiet överlever inte den sjuke utan vård och 
stöd. För en noggrannare beskrivning se SBU-rapporten (2008 B, s. 43-55). 

9 Beteendemässiga och Psykologiska Symtom vid Demenssjukdom (BPSD), påverkar den 
demenssjukes liv negativt och kan förorsaka stort lidande. BPSD ger även upphov till stor 
vårdtyngd och är ofta mycket påfrestande för anhöriga och personal. Flytt till annat boende, ökade 
personalresurser och ökat behov av farmaka kan bli följder av BPSD. Läkemedelsverket gav hösten 
2008 ut nya rekommendationer för vård och behandling av BPSD. Detta skedde efter att det bl.a. 
framkommit att demenssjuka personer, som behandlas med antipsykotiska läkemedel, har högre 
dödlighet samt att det vetenskapliga underlaget för behandlingen varit otillräckligt. I de nya 
rekommendationerna ligger fokus på att utreda den demenssjukes fysiska och psykiska hälsa, 
läkemedelsbehandling, samt miljöpåverkan och möjligheten att genomföra olika vårdinterventioner 
(Läkemedelsverket, 2008). 
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Den demenssjuke har även presenterats som en främling, ett spöke, en skugga, 
en ickeperson (SBU, 2008 A). Detta är i linje med beskrivningar av hur den 
sjuka individens identitet påverkas så att man inte kan ta ansvar för sig själv och 
sina handlingar (Ballenger, 2006; SBU, 2008 A). När det bara är ett tomt skal 
kvar av individen, måste andra människor fylla på med innehåll, språk och 
rutiner för att livet skall bli så bra som möjligt (SBU, 2008 A).  

Det finns forskningsresultat som motsäger de ovan presenterade bilderna av 
demenssjukdomen. Studier har visat att även svårt demenssjuka har förmågor, 
som kan väckas i möten med andra människor (Ekman, Wahlin, Norberg & 
Winblad, 1993; Kihlgren, Hallgren, Norberg & Karlsson, 1996). Andra 
människor kan ge impulser som gör att demenssjuka plötsligt och för en stund 
agerar helt adekvat (Normann, 2001; SBU, 2008 A). Detta synsätt är i linje med 
uppfattningarna att demenssjuka strävar efter att bibehålla sin identitet 
(Saunders, 1998; Basting, 2003; SBU, 2008 A) och Kitwoods (1997) tankar om 
att sammanhanget omkring den sjuke är av största vikt för hur individen får 
möjlighet att reda upp sin situation.  

Kritik av den biomedicinska bilden av demenssjukdom 
Under 1990-talet växte kritiken av den biomedicinska10 bilden av 
demenssjukdom. För att öka förståelsen av demenssjuka personer betonades 
begreppet ”personhood”11. Det definierades av Kitwood (1997) som ”a standing 
status that is bestowed upon one human being by others in the context of 
particular social relationships and institutional arrangements”12. Kitwood tog 
en socialpsykologisk utgångspunkt i sitt resonemang om demenssjukas tillvaro, 
där han menade att omgivningen har ett stort inflytande på hur den sjuke lever 
med sin sjukdom. ”A malignant social psychology”13 (Kitwood, 1997) kan, 
enligt hans sätt att se, påverka demenssjuka mycket negativt och begränsa deras 
liv. Han betonade att individens identitet finns kvar trots demenssjukdomen och 
att varje persons upplevelse av sjukdomen är unik och därför inte kan 
generaliseras. Detta synsätt utmanar den biomedicinska bilden av demenssjuka 
individer och deras vård (Bartlett & O’Connor, 2007). Kitwood betonade att 

                                                          
10 Den biomedicinska bilden är viktig och behövs, men kritiken går ut på att den inte är tillräcklig för 

att ge en förståelse för hur det är att leva med demenssjukdom, och därför inte heller bör dominera 
synen på personer med demenssjukdom. 

11 Ordet är svårt att översätta, men har att göra med människans vara, vad det är som gör en människa 
till en människa, identiteten, självet (Reiss, 2003; OED, 2007). Enligt Oxford English Dictionary 
(OED, 2007) spåras ordet tillbaka till 1940-talet, ”the quality or condition of being an individual 
person” (ODE, 2003), ”det att vara människa” (Nationalencyklopedins engelska ordbok, 2007). I 
den danska översättningen (Kitwood, 1999) används orden ”personlig integritet”, ”personlig 
identitet” och ”personidentitet” synonymt. För att komma ifrån den språkliga svårigheten med 
ordet ”personhood” kommer jag i fortsättningen att använda ordet ’identitet’ i stället. 

12 ”En position som är given en människa av andra i ett sammanhang av speciella sociala 
förhållanden och institutionella ordningar.” (egen översättning) 

13 ”Ond socialpsykologi” (egen översättning) 
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vården därför skall vara ”person-centred”14 och inriktas på att bevara eller 
återställa den demenssjukes identitet.  

Flera studier de senaste tio åren har ägnats åt att beskriva om och hur den 
demenssjuke är medveten om sin sjukdom (Markova, Clare, Wang, Romero & 
Kenny, 2005). När det gäller identitetsforskningen i framtiden föreslår O’Connor 
m.fl. (2007) att den bör ske inom tre områden ”Subjective experience”, ”The 
interactional environment” och ”The socio-cultural context”15. Det finns ett 
behov att belysa demenssjukas vardagliga erfarenheter av sina liv och i vad mån 
de är delaktiga i sin hälsa och vårdandet. Det behövs forskning, som överskrider 
gränserna mellan dessa tre områden, för att finna samband mellan den personliga 
erfarenheten och den sociala konstruktionen av identiteten. Denna forskning bör 
ske inom den sjukes personliga sfär, men också i en större social kontext 
(O’Connor, m.fl., 2007). Det finns också tankar om att begreppet medborgarskap 
kan vara en bättre utgångspunkt både i forskning och i praktik för att driva 
utvecklingen vidare (Bartlett & O’Connor 2007).  

De demenssjukas egna röster 
De demenssjuka själva och deras berättelser har länge saknats i debatten om 
deras situation, vilket exempelvis Agneta Ingberg (Andersson, 2005), har 
reagerat på. Emellertid finns numera exempelvis ett internationellt nätverk för 
demenssjuka16, som startade 2000, och litteraturen har utökats med utgivning av 
demenssjukas egna berättelser (Boden, 1998; Andersson, 2005; Bryden, 200517;
Taylor, 200718). I samband med att den vetenskapliga tidskriften ”Dementia”
började utges inbjöds personer med demenssjukdom att medverka med sin syn 
på och sina erfarenheter av demenssjukdomen (Bryden, 2002; Friedell, 2002; 
Sterin, 2002). Deras berättelser vittnar om hur det kan kännas att få diagnosen 
demens och hur det för all framtid påverkar umgänget med de närstående: 

In addition though, this condition does more than rob one of short-
term memory, inconvenient and aggravating as that is; much 
worse, it robs one of dignity and the respect of others. I would 
venture to say ... all others, who are connected, in some important 

                                                          
14 Kan översättas med personorienterad. Ordet är inte upptaget i Oxford Dictionary of English, (2003) 

eller i OED (2007). Hädanefter används ordet ’personorienterad’ i stället för ”person-centred” i 
texten.

15 ”Den subjektiva erfarenheten, den interaktiva omgivningen, det sociokulturella samanhanget” 
(egen översättning) 

16 Dementia Advocacy and Support Network International (DASNI, 2008). Organisationens uppgift 
är bland annat att motverka den stigmatiserande bilden av personen med demenssjukdom. Den 
flygande sköldpaddan, som är organisationens logotyp, är tänkt som motvikt till en gängse bild av 
demenssjukdomen. Den symboliserar att demenssjuka trots sin sjukdom har kunskaper och 
färdigheter som bör tas till vara.  

17 Boden och Bryden är samma person. Christine Bryden, som hon nu heter, gifte sig några år efter 
att hon fått sin demensdiagnos. 

18 Utmärkande för dessa författare är att alla är högutbildade. 
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way, to this person – ‘the demented one’ – wife, or husband, or 
child of this person, or a long-time companion. For this person is 
now transformed, with the label, from the former role as a spouse, 
parent, or lover, into a ‘caregiven’ and one is never looked at in 
the same way again19 (Sterin20, 2002, s. 8). 

Berättelserna ger en annan bild än den att personen med demenssjukdom inte är 
medveten om att han eller hon är sjuk. I stället ser man en person, som är 
medveten om vad som händer. Flera studier visar att demenssjuka personer 
strävar efter att behålla självet intakt samtidigt som de försöker att anpassa sig 
till hur de förändras (Sabat, Fath, Moghaddam & Harré 1999; Sabat, 2002; Clare, 
2003; Sabat, 2006). Steeman, Dierckx de Casterlé, Godderis och Grypdonck 
(2006) betonar i sin forskningsöversikt av livet i en tidig fas av demens, att 
personer med demenssjukdom försöker anpassa sig till sjukdomens verkningar, 
vilket blir allt svårare, när minnet sviker. Det är när den sjuke inte klarar av att 
anpassa sig, som känslor av frustration, osäkerhet och rädsla blir framträdande.  

Vi måste nog utgå ifrån att personer med demenssjukdom är medvetna om det 
som händer; i varje fall kan vi inte bortse från att det kan vara så. Till att börja 
med kan det vara ett mycket överlagt val att man inte berättar om sin sjukdom, 
särskilt om man upplevt att andra inte längre litar på en, vänder sig till partnern i 
stället och att man blir omtalad i tredje person. De sjuka är säkert också 
medvetna om den insats partnern och andra närstående gör för att vardagen och 
livet skall fungera. Det värde detta har är inte alltid så lätt att visa för den sjuke, 
som själv har känslor av ångest och frustration över den egna situationen 
(Snyder, 2002). Det är en viktig uppgift för forskning och omvårdnad att ge den 
sjuke utrymme för sin berättelse, vilket innebär att man behöver kunskap om den 
sjukes levda erfarenhet. Utan den ser man enbart ångesten och frustrationen och 
kan få bara tystnad till svar. 

Demenssjukdomarnas utbredning i samhället 
Demenssjukdomarna har framför allt blivit en angelägenhet för länder, där 
välfärden gör att man lever allt längre. Under slutet av 1900-talet har den del av 
populationen, som är äldre än 65 år, ökat i världen. I västvärlden är det andelen 
individer över 80 år, som relativt sett ökar mest. I Sverige utgjorde 1992 andelen 

                                                          
19 ”Dessutom, detta tillstånd gör mer än att beröva en på korttidsminnet, obekvämt och irriterande 

som det är; mycket värre, det berövar en på värdighet och respekt hos andra. Jag dristar mig till att 
säga … alla andra som är knutna, på ett betydelsefullt sätt, till denna person – ’den demente’ – 
maka, eller make, eller barn till denna person, eller en partner sedan länge. Denna person är nu 
förvandlad, med etiketten, från den tidigare rollen som make, förälder, eller älskare, till ’vårdtagare’ 
och blir aldrig sedd på samma sätt igen.” (egen översättning) 

20 Gloria J. Sterin har en doktorsexamen i sociologi och har medverkat i flera böcker och 
vetenskapliga tidskrifter med sina erfarenheter efter det hon fått sin demensdiagnos. 
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individer över 80 år 22 procent av populationen över 65 år21. Den siffran 
beräknas öka till 32 procent år 2025. Som grupp är de äldre friskare och aktivare 
i högre ålder än tidigare. Statistiskt sett blir kvinnorna äldst och överlever 
männen med 5-9 år, vilket gör att kvinnor generellt använder mer vård än män 
och i större omfattning drabbas av sjukdomar, som är kopplade till åldern. Bland 
äldre över 75 år är demens och kognitiv svikt den största orsaken till handikapp 
och funktionsnedsättning (von Strauss, 2000). I Sverige beräknas 140 000 
personer ha någon form av demenssjukdom och av dem har ungefär två 
tredjedelar Alzheimers sjukdom. Risken att drabbas av demenssjukdom ökar 
med stigande ålder. Vid 65 års ålder ligger risken på en procent och ökar sedan 
till över 50 procent för personer äldre än 90 år. Det finns också en 
överrepresentation av Alzheimers sjukdom bland kvinnor över 85 år jämfört med 
män i samma ålder (SBU, 2008 B).  

Det pågår mycket forskningsaktivitet inom området, men ännu så länge finns 
ingen bot (Armanius-Björlin, m.fl., 2004). Den läkemedelsbehandling, som finns 
idag, påverkar inte överlevnaden (SBU, 2008 B), men anses kunna ge ett ökat 
välbefinnande även sent i sjukdomen (Winblad, m.fl., 2006).  

De demenssjukas plats i vården 
I väntan på botande medicinsk behandling av demenssjukdomar är det särskilt 
viktigt att vården av demenssjuka är av god kvalitet och så trygg och säker som 
möjligt för patienten. Här behöver de olika vårdgivarna, sjukhusvården, 
primärvården och den kommunala vården och omsorgen, samverka för att kunna 
nå goda resultat. Forskningsresultat har tidigare visat att vården av demenssjuka 
inte nådde upp till den vård andra personer ur samma åldersgrupper erhöll 
(Sjöbeck, 1994). Även senare forskning pekar på att detta förhållande består. I 
behandling och rehabilitering efter en höftfraktur blir exempelvis demenssjuka 
återställda i färre fall än personer utan kognitiv svikt. Demenssjuka kan skickas 
tillbaka till särskilt boende (SÄBO) utan att rehabiliteringen planerats och utan 
adekvat smärtlindring därför att sjukhuspersonalen upplever dem som svåra att 
vårda. De eftervårdas också oftare på en kommunal institution och får stöd i sin 
rehabilitering av vård och omsorgspersonal medan individer utan kognitiv svikt 
får stöd av specialister såsom sjukgymnast (Rydholm-Hedman, 2007). 

Vårdinsatser i hemmet, förutom sådana insatser som går utöver ren överlevnad, 
är sällsynta (Nygård, 2004). Hemvård hos demenssjuka, som bor med en partner, 
förekommer i liten utsträckning (Hellström, 2005). Det verkar överhuvudtaget 
som vård specifik för personer med demenssjukdomar framför allt bedrivs på 
olika institutioner såsom dagverksamhet för demenssjuka, gruppboende för 
demenssjuka eller SÄBO (SBU, 2006; SKL, 2006; SKL, 2007).  

                                                          
21 Sveriges population angavs 2008-12-31 vara 9 256 347. Av dem var drygt 16 % äldre än 65 år och 

andelen individer över 80 år var närmare 29 % av populationen över 65 år (SCB, 2009 A). 
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Arbetsbördan inom hemvård och SÄBO har ökat, även om det är färre individer 
som vårdas än i början av 1990-talet. Generellt ses en ökning av problem med 
förvirring, ångest, aggressivt beteende och nedstämdhet; de som vårdas är också 
äldre (Skovdahl, 2004). För att lösa problem i hemmet används emellanåt 
tekniska lösningar som spisvakt, dörr- och rörelselarm, vilket kan ge vårdaren en 
känsla av kontroll. Det är dock oklart hur de demenssjuka upplever och använder 
sig av dessa tekniker (Engström, 2006).  

Ett projekt i Bromma/Stockholm har visat att just kontinuitet bland personalen 
ger möjligheter att skapa en relation mellan den demenssjuke och vårdaren. Där 
byggdes hemvårdsteam upp som i huvudsak arbetade med demenssjuka. I 
projektet stod kontinuiteten i fokus, vilket innebar att den demenssjuke kände 
igen vårdarna och även kom ihåg vårdarnas namn (Hjalmarson, 2006).  

I Sverige finns speciella medicinska utredningsenheter för personer, som 
uppvisar demenssymptom, men de flesta misstänkt demenssjuka utreds 
fortfarande inom primärvården. På många håll har man inrättat tjänster för 
sjuksköterskor, som har ett speciellt samordningsansvar för demensutredningen. 
De har kontakt med den sjuke, dennes anhöriga och med den primärkommunala 
vården.  

Den långsiktiga dagliga vården bedrivs av primärkommunerna och styrs i första 
hand av Socialtjänstlagen (SoL, 2001) och Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL, 
1982). Bistånd ges utifrån den enskilda människans aktuella situation och det är 
behovet som skall avgöra om individen beviljas bistånd. De vanligaste 
vårdformerna för demenssjuka och deras anhöriga är hemtjänst, dagverksamhet, 
avlastningsvård och SÄBO. SÄBO finns i olika former; gruppbostad för 
demenssjuka, servicehus, sjukhem och äldreboende. Omsorgen om de 
demenssjuka och deras anhöriga utgör idag en stor del av den primärkommunala 
vården (SBU, 2006).  

Det verkar som om den institutionella kommunala demensvården framför allt 
utgår från ett grupptänkande när den organiseras. Man betraktar demenssjuka 
som en grupp och ser inte individens behov. Borell visade redan 1992 i sin 
avhandling att dagverksamheten inte gav patienten inflytande över utformningen 
av de schemalagda aktiviteterna, som inte heller byggde på kunskap om den 
enskilda patientens intressen eller behov. Detta trots att studier visat att 
individuellt stöd i form av anpassad träning förbättrar den demenssjukes 
möjlighet att klara av vardagens aktiviteter (Borell, 1992; Josephsson, 1994). 
Även vad gäller gruppbostäder för demenssjuka finns forskningsresultat, som 
tyder på samma brist på vakenhet för individens behov (Öhlander, 1996).  

I en studie om hemvård mättes tiden som användes i formell och informell vård22

(Nordberg, m.fl., 2007). Resultatet visade att den formella vården i hemmet hos 

                                                          
22  Med formell vård menas den som utförs av professionella; med informell vård menas den vård som 

utförs av närstående.  
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demenssjuka i medeltal låg på en timma per dygn. Kortast var vårdinsatserna hos 
vårdtagare med mild demens medan de med svår demens hade vårdinsatser på 
upp till en och en halv timma per dygn. Den informella vården låg genomsnittligt 
på sexton timmar per dygn hos vårdtagare med svår demens.  

Om antalet timmar formell vård i hemmet ligger på en låg nivå, så är tiden på 
dagverksamheten betydligt mer omfattande. Demenssjuka inskrivna på 
dagverksamhet är i medeltal där två och en halv dag i veckan enligt svenska 
studier (Socialstyrelsen, 2007). Detta tyder på att den formella vård, som erbjuds 
hemmaboende demenssjuka, har en stark övervikt mot vård utanför hemmet. 
Problem, som uppstår i den demenssjukes hem, kommer att lösas utanför 
hemmet, vilket bidrar till att kunskapen om livet som demenssjuka lever i sina 
hem blir otillräcklig. 

Det sammanhållna paret 
Den forskning, som beskrivits ovan, visar på den sjukes lidande, men även att 
partnerns lidande måste tydliggöras. Inför bilden av en person, som vårdar sin 
livskamrat som drabbats av demens och som också fortsätter att leva med en 
människa som förändras och behöver vårdinsatser, som går långt utöver det som 
samhället har att erbjuda, frågar man sig vad det är som binder samman par. De 
som tar beslut om behov av vård och professionella vårdare måste förhålla sig till 
detta och försöka förstå den komplicerade situationen i hela dess vidd.  

Tiden som par lever i förhållanden ökar i takt med att livslängden ökar (Cooney 
& Dunne, 2001; Socialstyrelsen, 2004). Långa parförhållanden kännetecknas 
främst av positiva känslor gentemot partnern. Par, som lever i långvariga 
förhållanden, rapporterar ofta att de är lyckliga i sitt förhållande (Cooney & 
Dunne, 2001). Förutom ekonomiska fördelar tycks det ofta ge hälsofördelar att 
leva i ett parförhållande under många år (Daatland & Herlofson, 2003). Det kan 
naturligtvis även finnas starka negativa känslor visavi en partner, särskilt 
periodvis, men i långvariga förhållanden verkar paret kunna hantera dem för att 
återigen utveckla känslor av glädje, affektion och intimitet. När exempelvis 
arbetsbördan inom familjen är som störst, kan konflikterna vara många, men när 
sedan barnen flyttar hemifrån får paret mer tid över för varandra. 
Arbetsfördelningen i hemmet är ändå ofta för en gång given; det är kvinnan som 
tar på sig störst del av hushållsarbetet, något som mestadels blir oförändrat även 
efter det man pensionerats (Cooney & Dunne, 2001).  

Något av det viktigaste, som ett par kan göra för att bibehålla förhållandet, är att 
bilda ett gemensamt hem. Hemmet blir platsen där paret kan finna avskildhet och 
skydd. Hembildningen influeras av vanor, ekonomi, kultur och estetik. Man 
formar en gemensam estetik som lägger grunden för hemmets utformning och 
funktion. Båda parter har inflytande på hemmets utseende, vilka bruksföremål 
som har betydelse och hur de skall arrangeras. I denna gemensamma estetik 
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formas även hemmets öppenhet, exempelvis om gäster är en viktig och 
återkommande företeelse (Noddings, 2002).  

Hemmet blir med tiden både en del av individens och parets identitet. Vid 
flyttning påverkas denna identitet mer eller mindre och det kan ta tid att återfinna 
den. Individers tidiga minnen av platser är en integrerad del av den estetik som 
påverkar parets estetik och därmed också förhållandet. Om hemmet är en 
tillflyktsort blir det som en förlängning av både den enskilde individen men 
också av paret. Hus och hem är kraftfulla symboler och om de upplevs som en 
kontinuitet, kan det stärka relationen genom att bli ett personligt och gemensamt 
konstverk där parets vanor vävs samman. Detta verk, byggd på en gemensam 
ansträngning, ger en stabilitet, som kan skapa plats för personlig utveckling 
(Noddings, 2002).  

Med Josselsons (1996)23 hjälp kan vi få ytterligare ett perspektiv på 
parrelationen. Hon beskriver hur människors framtida nära relationer tidigt 
påverkas av uppväxten. Redan i början av barndomen får vi möjligheter att 
känna tillit och knyta an till andra. Vi fäster oss vid andra och vissa får en 
speciell betydelse för oss. Den person, som får en speciell betydelse, är den som 
kan ge och ta emot känslor av närhet, beröring och passion. Det är den som 
också känns närvarande, när den är frånvarande. I vuxenlivet kan en 
ömsesidighet växa fram som ger starka band med en stor samhörighet och en 
känsla av att vara omsluten av den andre. Alla dessa känslor visar sig i omtanke 
och en vilja att vårda partnern.  

I en generell mening kan ett parförhållande beskrivas som en relation där man 
lever i ett sammanhang, där man hela tiden påverkar varandra och utvecklar ett 
beroende av varandra. Efter ett långt liv i ett parförhållande är parterna 
sammanflätade på många olika plan, praktiska, ekonomiska och känslomässiga, 
där parterna tar mer eller mindre ansvar för varandra. Ett långt liv tillsammans 
verkar stärkande på dessa band så att par kan klara att hålla samman även där ena 
parten har demenssjukdom. Partnern vårdar ofta den demenssjuke under många 
år och det är först när någon av dem drabbas av annan vårdkrävande sjukdom, 
som den demenssjuke flyttar till SÄBO.  

Bistånd och bedömning 
Att vara äldre i dagens svenska samhälle betyder för många ett rikt och aktivt liv 
med ökad levnadsstandard samtidigt som många äldre har stora behov av vård 
och omsorg. Enligt Socialtjänstlagen (SoL, 2001) har personer med behov av 

                                                          
23  Josselson (1996) beskriver åtta dimensioner som påverkar våra relationer från barnaåldern till det 

vi är vuxna och därmed också våra förhållanden till andra. De åtta dimensionerna är följande: 
”holding”, ”attachment”, ”passionate experience”, ”eye-to-eye validation”, ”idealization and 
identification”, ”mutuality”, ”embeddedness” och ”tending and care”.
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vård och omsorg rätt till bistånd från primärkommunen, när behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt. Biståndet skall tillförsäkra den enskilde en skälig 
levnadsnivå. Vad som skall göras lämnas öppet av lagen och är därmed föremål 
för tolkning (Lindelöf & Rönnbäck, 2004).  

Allt fler primärkommuner har infört en specialiserad biståndsbedömning framför 
allt för att klara av behovsbedömningarnas komplexitet. Detta har inneburit att en 
ny yrkesgrupp växt fram, biståndsbedömare. Dessa är länken mellan 
organisationen som har laglig skyldighet att erbjuda bistånd och personen som 
har rätt till bistånd. Biståndsbedömaren får ett stort inflytande och har också ett 
tolkningsutrymme vad gäller rätten till och innehållet i biståndet (Andersson, 
2007).  

Enligt Blomberg (2004) kan biståndshandläggningsprocessen delas in i fem 
moment24. Processen inleds med en ansökan som helst bör vara skriftlig. Själva 
utredningen och besluten skall dokumenteras och bistånden bör följas upp och 
omprövas regelbundet. I själva handläggningsprocessen förekommer normativa 
och teknologiska angreppssätt. Det normativa angreppssättet går ut på att följa 
den organisatoriska modellen, som definierats utifrån politiska målsättningar och 
beslut, men även de institutionella krav som finns inom kommunen. Det 
teknologiska står för de rutiner och arbetssätt som tagits fram inom 
organisationen för att praktiskt uppfylla institutionella krav och politiska 
målsättningar.  

Biståndsbedömaren börjar i sitt arbete med att bedöma behoven genom att ge 
individen, som ansöker om bistånd, en byråkratisk identitet25 (Lindelöf & 
Rönnbäck, 2004). Kategoriseringen och strömlinjeformningen av individen, som 
detta innebär, menar man hjälper biståndsbedömaren att hitta de verkligt 
hjälpbehövande. Genom den byråkratiska identiteten möjliggörs ”en placering i 
en lämplig kategori i organisationen enligt olika gränsdragningar” (Andersson, 
2007, s. 43). Här kan biståndsbedömaren hamna i dilemman och konflikter 
mellan kommunens ramar och förutsättningar och det moraliska ansvaret för 
individen och dennes rätt till självbestämmande (Andersson, 2007).  

Lindelöf och Rönnbäck (2004, s. 168) har noterat hur språket används i samband 
med biståndsbedömning och beskriver exempelvis hur ”hjälp med att linda ett 
ben omvandlas till den byråkratiska kategorin ’påklädning’. Det fanns ingen 
kategori som motsvarade hjälpbehovet varför behovet fick inordnas i närmast 
liknande kategori.” Den hjälpsökande individen anpassas till organisationen 
genom att vardagens språk blir till insatskategorier, som sedan är det som ger 
stöd för biståndsmötets struktur och frågor. Den byråkratiska identiteten, som 
skapas i två steg, innebär först en standardisering av individens behov som går ut 
                                                          
24 De fem momenten enligt Blomberg (2004, s. 134) är ”ansökan”, ”utredning”, ”beslut”, 

”uppföljning” och ”omprövning”.
25 Enligt Lindelöf och Rönnbäck (2004) är den byråkratiska identiteten en social konstruktion och går 

ut på att omvandla individen till en klient eller ett ärende så att denne kan passas in i det rådande 
organisatoriska systemet. 
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på att det som faller utanför organisationens specialiseringsgrad inte finns. Det 
andra steget innebär att de standardiserade egenskaperna matchas mot 
organisationens ramar i syfte att hitta administrativa kategorier som passar mot 
den standardiserade individen (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). Detta innebär att 
enbart ett fåtal frågeområden tas upp och dokumenteras. Enligt Lindelöf och 
Rönnbäck (2004) är uppgifter om sjukdom och bostadens beskaffenhet de 
viktigaste variablerna. Den tredje variabeln som beaktas är uppgifter om andra 
personer inom hushållet, som kan påverka omfattningen av hjälpinsatsen. Fokus 
ligger alltså på eventuell sjukdom, bostaden och närstående, medan 
livssituationen som innefattar t.ex. intressen och vanor sällan efterfrågas eller i 
alla fall inte dokumenteras (Lindelöf & Rönnbäck, 2004).  

När behoven definieras sker detta också i första hand med hjälp av 
biståndsbedömarens (expertens) språk. Behov kan enligt Andersson (2007) 
indelas i tre huvudgrupper: ”upplevda”, ”uttryckta” och ”komparativa”. I 
biståndsbedömningen får uttryckta behov och komparativa behov störst utrymme 
medan upplevda behov mer betraktas som önskningar. Bestämningen av 
komparativa behov innebär att biståndsbedömaren själv gör jämförelser mellan 
olika klienter som beviljas och som inte beviljas bistånd. Med uttryckta behov 
menas de behov som klienten upplever som viktiga och aktivt uttrycker och 
argumenterar för. Upplevda behov står mer för klientens verkliga behov men 
som ofta kommer i skymundan speciellt hos äldre med stora behov. De har ofta 
svårt att uttrycka sig och om biståndsbesluten tas som standardiserade insatser, 
grundade på komparativa behov, kan det innebära att individen tilldelas mindre 
hjälp än man faktiskt behöver (Andersson, 2007).  

Lindelöf och Rönnbäck kritiserar denna standardisering och kategorisering som 
handlar om att passa in individen i de insatser som finns i den lokala 
insatskatalogen26. Individens behov beskrivs i termer av befintliga 
insatskategorier, vilket gör att processen styrs av utbudet av insatser snarare än 
den enskildes behov. Individualiseringen av insatserna motverkas, när 
exempelvis en individs svårigheter att laga maten själv beskrivs som behov av 
matdistribution (Lindelöf & Rönnbäck, 2004).  

Vård som erbjuds i hemmet 
Hemtjänsten utvecklades på 1950-talet i Sverige (Eliasson-Lappalainen & 
Szebehely, 1998). Personalen rekryterades då bland hemarbetande kvinnor som 
utbildades med hjälp av frivilligorganisationer som Röda Korset. Lönen var låg 
eftersom vårdarbete sågs som naturligt för kvinnor (Pateman, 1988) och det var 
först i mitten av 1970-talet de s.k. hemsamariterna kunde få fast anställning 

                                                          
26 En förteckning över det lokala kommunala utbudet av biståndsinsatser. Den kan bestå av lokalt 

antagna normer för olika insatser som får beviljas. Insatserna kan vara politiskt antagna eller ha 
formaliserats på annat sätt. Det kan vara en fysisk katalog men även existera i form av en diskursiv 
praxis bland biståndshandläggarna i en kommun (Lindelöf & Rönnbäck, 2004, s. 164).  
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(Gaunt & Lantz, 1996). Fortfarande är det kvinnorna som dominerar bland vård- 
och omsorgspersonalen inom hemtjänsten. Utbildningsnivån har ökat men 
fortfarande saknar många en yrkesutbildning och för unga kan det var svårt att få 
en fast anställning, speciellt en heltidstjänst (Socialstyrelsen, 2003).  

Den hemtjänst som utvecklades till att ge äldre stöd i hemmet med städning, 
inköp, matlagning och samvaro innebar till en början en stor frihet för den äldre 
och hemsamariten som tillsammans kunde forma innehållet i tjänsten. Eliasson-
Lappalainen och Szebehely (1998) menar att hemtjänsten har utvecklats mot en 
ökad specialisering och blivit mer inriktad på vårdande uppgifter. Finns det 
dessutom en insatskatalog har makten över innehållet i den tjänst som 
pensionären köper förskjutits till experten (biståndsbedömaren, områdeschefen 
och distriktssköterskan) (Eliasson-Lappalainen & Szebehely, 1998; Lindelöf & 
Rönnbäck, 2004). I den professionalisering som skett bland personalen ingår 
också en perspektivförskjutning från socialt samspel mot färdiga tjänster. 
Matlådor och varor levereras i stället för att biståndstagaren får personlig hjälp 
med matlagning och inköp. Social tid verkar ha försvunnit ur 
biståndsbedömningarna (Eliasson-Lappalainen & Szebehely, 1998). 
Hemvårdarna arbetar med bashjälp, vilket innebär hjälp med grundläggande 
behov som hygien, klädsel, toalettbesök, medicinering och inköp. I detta ingår 
också att få hjälp med de förflyttningar man inte klarar själv, som till exempel till 
sängen eller toaletten. Denna hjälp är inrutad och hemvårdaren och 
biståndstagaren kan egentligen inte påverka innehållet. I dessa praktiska 
uppgifter skall den sociala samvaron vara inlemmad; detta uttrycks som att 
arbetsuppgifterna bör ges med sådan omsorg att biståndstagaren får en så bra och 
meningsfull vardag som möjligt. Förutom att uppgifterna skall ha en 
omsorgskaraktär, skall de också ha inslag av rehabilitering och vård (Karlsson, 
Nordström, Niemi & Redberg, 2005). Hjälpen regleras av både Socialtjänstlagen 
(SoL, 2001) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982).  

Hemtjänstpersonalens arbetsschema är fastlagt och ger små möjligheter till 
flexibilitet. De äldre märker detta, lider med personalen och kräver därför inte att 
få ut mer av hemvården än korta uppgiftsinriktade besök, vilket är en möjlig 
förklaring till varför de uppger sig nöjda med den hjälp de får, utan att de 
egentligen är det (Dahlberg, Fryklund, Jacobsson & Jälthammar, 1999). Arbetets 
organisation och bristande personalkontinuitet kan komma att motverka 
möjligheten att utveckla djupare relationer. Lundh (1992) har visat att vårdtagare 
med de största vård- och omsorgsbehoven verkade ha störst genomströmning av 
vårdare i sina hem27.

                                                          
27 Vårdtagare med stora vård- och omsorgsbehov hade under en sexmånadersperiod vårdats av 25 

olika vårdare och under en tvåårsperiod av 50 eller fler olika vårdare (Lundh, 1992). 
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Den så kallade Ädelreformen28 genomfördes 1992, vilket innebar att 
primärkommunerna tog över den största delen av ansvaret för äldres behov av 
hjälp och stöd. I samband med detta flyttades på vissa håll också ansvaret för 
hemsjukvården så att många kommuner tog över denna från primärvården. 
Hemsjukvården lades sedan samman med hemtjänsten så att personal, som 
arbetar ute i hemmen, skall ha kompetens både för sociala, omvårdande och 
medicinska uppgifter. Den institutionaliserade vården har på många håll i landet 
ändrats så att servicehus med helinackordering och sjukhem idag kallas för 
äldreboende. Meningen med detta är att de äldre skall kunna bo kvar på samma 
plats tills de dör. Äldreboendet skall ge en trygg och säker vård och, om så 
behövs, en medicinskt avancerad vård (SKL, 2003).  

Forskningens problemområde
Vid sjukdom påverkas hela människan. Den som blir sjuk hamnar allmänt sett i 
ett tillstånd, som kan beskrivas som att han eller hon inte känner sig hemma i sin 
egen kropp (Svenaeus, 2003). För den sjuke, som på något sätt kan hantera sin 
sjukdom och komma in i en hälsoprocess, finns en möjlighet att komma i balans 
och känna sig hemma i sin kropp och sin vardagsvärld igen. Särskilt vid svår 
sjukdom får vårdandet en allt större betydelse för att den sjuke skall kunna känna 
välbefinnande och få tillbaka den nämnda ’hemkänslan’ och en upplevelse av 
sammanhang (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

Det finns brister i kunskapen om demenssjukas specifika behov och problem. 
Forskningen har visserligen ökat förståelsen för demenssjukdom, särskilt i och 
med att fler och fler perspektiv har kommit till användning, men ändå finns det 
fortfarande ingen tydlig bild för hur vi kan förstå de personer som är 
demenssjuka och hur sjukdomen påverkar deras liv och känslan av välbefinnande 
(SBU, 2008 A). Det verkar som om de demenssjuka löper en risk att bli 
infantiliserade, och inte lyssnade till, och därmed stängas ute från delaktighet i 
sina hälso- och vårdprocesser, när alltmer av vårdandet strukturaliserats och 
byråkratiserats utifrån ett expertperspektiv, dvs. ett utifrånperspektiv. Räknas 
man helt enkelt inte med om man är demenssjuk?  

Kunskaperna brister också vad gäller par, där ena parten har demenssjukdom. Att 
sjukdomen kan innebära stora påfrestningar för både den sjuke och närstående 
råder ingen tvekan om, men hur vården skall hjälpa paret verkar mera oklart. 
Vård som erbjuds benämns ofta som avlastningsvård, vilket gör att fokus ligger 
på att avlasta den närstående. Vård som är inriktad på de sjuka personerna ges i 
största utsträckning utanför hemmet genom att den sjuke t.ex. flyttas till en 

                                                          
28 Ädelreformen benämns vanligen den reform, som innebar att ansvar för vården av långtidssjuka 

och äldre sjuka i hemmet och i särskilt boende gick över från landstingen till primärkommunerna. 
Ordet ’Ädel’ kommer från namnet på den statliga kommitté som arbetade fram förslaget 
(Äldredelegationen) (Nationalencyklopedin, 2007). 
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dagverksamhet. Dock behövs kunskap om hur paret skall hjälpas samtidigt och 
på ett sätt som tar tag i deras gemensamma problematik i hemmet.  

Bristande kunskaper påverkar vården som erbjuds, men också dem, som arbetar 
med att erbjuda vård. Om det är så att vården utgår från diagnosen i stället för 
livssituationen, saknas en av de viktigaste beståndsdelarna i besluten om bistånd. 
Kunskapen om sjukdomen och dess symtom ger inte vägledning om hur 
sjukdomen levs av individen. Om det också är så att demenssjuka löper risk att 
stå utanför delaktighet i planering av sin vård och omsorg blir den forskning 
viktig, som ger röst åt individens upplevelse av sin sjukdom och tillvaro. Det är 
även viktigt att ge röst åt båda personerna i ett parförhållande där en av dem har 
en demenssjukdom. Det är också viktigt att ge röst åt dem, som beslutar om den 
vård som erbjuds demenssjuka, för att visa hur besluten fattas och mot vilken 
bakgrund detta sker.  

Ett livsvärldsfenomenologiskt och livsvärldshermeneutiskt forskningsperspektiv, 
som tar sin utgångspunkt i den sjukes livsvärld och vardagsvärld, borde kunna 
bidra till en tydligare bild av de demenssjuka personerna och deras 
livssammanhang. Eller kanske snarare ge en mer nyanserad och med 
verkligheten överensstämmande bild av hur det är att leva med sjukdomen. 
Forskning med livsvärldsperspektiv, med vars hjälp ett fenomen kan beskrivas 
och tolkas, borde vara en framkomlig väg för att ge en ökad förståelse för en 
sjukdom som är så svår att få ett grepp om. En fördjupad förståelse för hur det är 
att leva med sjukdomen kan ge en god utgångspunkt för både vårdandet och 
vårdandets organisation. Vi vårdare måste nämligen undvika att ha oss själva 
som utgångspunkt för hur andra människor skall vårdas, vilket är speciellt viktigt 
att tänka på vid tillstånd som demens, där det är så lätt att bortse från den 
vårdades perspektiv. 

Avhandlingens syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva, tydliggöra och 
förklara den levda erfarenheten av demenssjukdom. Ett ytterligare syfte är att 
belysa hur beslutsfattare ser på demenssjuka och deras situation och vilken vård 
de behöver.  

De övergripande forskningsfrågorna i de fyra olika studierna som ingår i 
avhandlingen var följande: 
Studie 1: Hur är det att leva med demenssjukdom för par där ena parten har 
demenssjukdom? 
Studie 2: Hur är det att leva med demenssjukdom som ensamboende? 
Studie 3: Hur kan livet med demenssjukdom tolkas och förklaras utifrån de 
empiriska resultaten i studie 1 och 2?  
Studie 4: Hur ser beslutsfattare på demenssjuka och deras livssituation och den 
vård de demenssjuka behöver?  
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Vetenskapliga
utgångspunkter

I denna avhandling tillämpas två vetenskapliga synsätt. Det vårdvetenskapliga 
perspektivet har styrt valet av problemområde och ett livsvärldsteoretiskt 
perspektiv har riktat forskningsfrågorna mot fenomenet och den levda 
erfarenhetsvärlden. 

Vårdvetenskap
För att vetenskapligt nå och beskriva patientens värld bör forskning bedrivas 
nära, vara öppen och fenomeninriktad. Forskaren kan inte formulera patientens 
historia, men kan fungera som en besökare i patientens värld som hjälper 
patienten att uttala och tydliggöra sin historia (jfr. Chesla, 2005).  

Avhandlingens utformning är präglad av en vårdvetenskap, såsom den beskrivits 
av Dahlberg m.fl. (2003), och av vad man kallar ett etiskt patientperspektiv. 
Innebörden i detta är att vårdvetenskap alltid skall ha patienten som 
utgångspunkt för kunskapen, vare sig det handlar om vårdande eller vetenskap. 
Patienten riktar ett krav mot vårdaren och forskaren, ett krav som gör att dessa 
båda måste vara tillräckligt öppna och nära för att ta emot patientens berättelse, 
om hur han eller hon uppfattar sin hälsa och vårdandet.  

Centrala företeelser och begrepp i vårdvetenskapen är patientens välbefinnande 
och lidande, samt den hälsoprocess som skall stödja patientens välbefinnande 
och motverka lidande (Dahlberg, m.fl., 2003). För att vårda på ett sätt som möter 
lidandet och hjälper patienten in i en hälsoprocess, som ökar välbefinnandet, 
behövs kunskap om patientens livsvärld29 och det sammanhang som han eller 
hon lever i, eller som Chesla (2005, s. 371) uttrycker det: ”..if we pay greater 
attention to the everyday of families´ lives, if we engage with families who are 
living with chronic illness with our sensibilities open to their suffering and 
possibility, we become better scientists, clinicians, and human beings.”30

                                                          
29 Teorin om livsvärlden presenteras i nästa avsnitt. 
30  ”..om vi lägger större vikt vid familjens vardagliga liv, om vi engagerar oss i familjer som lever 

med kronisk sjukdom med våra sinnen öppna för deras lidande och möjligheter, då kommer vi att 
bli bättre forskare, vårdare och människor.” (egen översättning)  
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Om en missriktad objektivitet kommer mellan patienten och vårdaren i mötet, 
kan själva människan komma i bakgrunden. Då spelar det egentligen inte någon 
roll för vårdaren vem patienten är; patienten blir ett ’fall’ eller en ’diagnos’. 
Detta är vad som kan ske, om vårdaren har en bild av att hela sanningen finns i 
den biologiska kroppen eller i diagnosen. Om biologin och/eller diagnosen 
kommer före personen och hans eller hennes upplevelse av sjukdom, finns risken 
att patienten blir okänsligt behandlad (Svenaeus, 2003). Diagnosen gör personen 
till en patient som är en del av en grupp eller en kategori. Det kvitto på 
sjukdomen som diagnosen utgör kan ses som en metafor byggd på kulturella 
föreställningar om en oundviklig död, och också medföra moraliska 
föreställningar som att patienten kan vara en dålig människa, som förtjänar sitt 
öde (Svenaeus, 2003). Diagnosen kan alltså dölja själva människan, men den kan 
också ge trygghet i en identitet och tillgång till resurser som vård och behandling 
(Hallerstedt, 2006). 

Demensdiagnosen får här en speciell ställning i att den kan ge upphov till en 
stark rädsla för en okänd och förestående död, en rädsla som i sin tur kan ge 
upphov till en ’social död’. Omgivningens reaktion på en demenssjuk kan 
nämligen vara att den sjuke inte jämställs med en fullvärdig människa (Small, 
m.fl., 2007). Det finns alltså en speciell risk att människan själv skyms av 
demensdiagnosen. Gadamer (1996) menar att detta beror på att vi anammat 
medicinens sätt att se på, beskriva och förstå sjukdomar, dvs. att medicinsk 
kunskap är det samma som patientens egen förståelse av sig själv. Detta problem 
blir mer uttalat för demenssjuka än för människor med andra sjukdomar på grund 
av den förhärskande bilden av den demenssjuke som omedveten om sitt tillstånd 
och inte vid sina sinnens fulla bruk.  

Förlusten av hälsa och välbefinnande blir tydlig, när lidandet, som hör ihop med 
sjukdomen, blir alltmer framträdande och man gör jämförelser med vardagslivet 
så som det var innan man blev sjuk (Gadamer, 1996; Svenaeus, 2003). Individen 
kommer ur sitt jämviktsläge31, och risken finns att lidande och sjukdom blir ett 
allt överskuggande objekt för tankar och samtal. Det vardagliga livet förändras, 
om sjukdomen gör att individen helt och hållet behöver koncentrera sig på det 
som vanligtvis tas för givet och om vardagens meningsstruktur blir annorlunda 
genom att lidandet blir alltmer framträdande med stämningar som trötthet, 
smärta och oro. En ny mening kan då skönjas för patienten, nämligen 
sjukdomens mening (Svenaeus, 2003). Alla företrädare för vårdens professioner 
har ett ansvar att lyssna på patientens egen sjukdomshistoria, vilken skiljer sig 
från patientens medicinska historia (Dahlberg, m.fl., 2003)32. En 
sjukdomshistoria är patientens berättelse om sjukdomen, om hur patientens 
’levda kropp’, och därmed det vardagliga livet, förändras (Toombs, 1993).  

                                                          
31  Gadamer (1996) använder begreppet ’ekvilibrium’ för det jämviktsläge, som vi normalt har.  
32  Den medicinska historian baseras på det biomedicinska perspektivet och den naturvetenskapliga 

tolkningen av sjukdomen patienten har (Toombs, 2003, s 103).  
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Vid demenssjukdom blir lyssnandet extra viktigt eftersom patientens egen 
berättelse med tiden blir allt svagare och mer fragmenterad för att till slut tystna. 
Det blir också viktigt att närståendes berättelser uppmärksammas, speciellt som 
dessa ofta i hög grad påverkas av patientens situation och tar ansvar för en stor 
del av den demenssjuke patientens vård (Small, m.fl., 2007). Det måste anses 
centralt för gott omhändertagande att man tar tillvara de sjukas och deras 
närståendes berättelser i vårdandet av demenssjuka patienter. Härav följer att det 
också är en viktig uppgift för vårdvetenskapen att bedriva studier, som utgår från 
demenssjukas och deras närståendes berättelser, för att öka kunskapen om 
lidandet, välbefinnandet och vårdandet gällande denna sjukdom.  

Livsvärldsteori
Teorier och metoder, som används, får inte skapa en barriär av objektivitet, som 
gör att forskaren hamnar på för stort avstånd från patienten. Därför har den 
fenomenologiska33 teorin om livsvärlden tillsammans med vårdvetenskapen, 
utgjort en viktig utgångspunkt i detta arbete, med syftet att beskriva och förstå 
vad som kännetecknar livet med demenssjukdom på den sjukes villkor. Jag 
menar att vi inte kan förlita oss enbart på (abstrakta) teorier och andras utsagor 
för att förstå individer med demens och deras situation. Vi måste gå till de 
demenssjuka själva för att kunna göra en trovärdig beskrivning och tolkning av 
hur det är att leva med demenssjukdom. Ett vårdvetenskapligt 
livsvärldsperspektiv bör ha potential att beskriva och förklara hur det är att leva 
med demenssjukdom så att vårdare och andra utomstående bättre kan förstå vad 
det är som pågår.  

Livsvärlden är den grund vi människor har för vår kunskap, rationalitet och 
handlingar; med andra ord utgör den basen för vår existens (Husserl, 1992; 
Merleau-Ponty, 2002). Livsvärlden är den verklighet vi lever våra liv i och 
genom. Den är på ett självklart sätt given för oss i erfarenhet och handling utan 
att vi funderar på om den finns eller inte (Husserl, 1995). Livsvärlden är vår 
levda och subjektiva verklighet och den är sammansatt och mångfasetterad. 
Genom att den är utgångspunkt för all erfarenhet kan den inte överskridas.  

Vi erfar världen olika; vår egen livsvärld präglar våra omedelbara upplevelser 
och erfarenheter (Husserl, 1992). Livsvärlden är således subjektiv men samtidigt 
kan den delas med andra individer. Vars och ens livsvärld är knuten till den 
gemensamma världen och kommer i kontakt med andra människors livsvärldar. 

                                                          
33 Livsvärldsteorin är utvecklad inom ramen för den så kallade kontinentala idétraditionen och inom 

den filosofiska skola som sysslar med fenomenologi. Fenomenologi inrymmer flera antaganden och 
teorier som är användbara, om man vill försöka förstå människan och hennes förhållande till 
världen, som t.ex. teorin om människors intentionalitet, som presenteras längre fram i texten. Den 
form av hermeneutik, som tillämpats i delar av min analys, har också sitt ursprung i 
fenomenologisk filosofi och livsvärldsteori. 



30

Livsvärlden är något som levs med andra i en gemensam värld, men hur varje 
enskild livsvärld är, blir en individuell upplevelse.  

Livsvärlden finns före alla teorier och reflektioner och är därmed en förutsättning 
och utgångspunkt inte bara för det vardagliga livet utan också för vetenskapen. 
Livsvärlden kan i själva verket sägas vara grunden för all vetenskap i och med att 
vetenskap hämtar sitt erfarenhetsmaterial från livsvärlden och bedrivs i och 
genom livsvärlden. Livsvärldsperspektivet består således av vårt levda 
sammanhang, i vilket exempelvis livsmiljön med alla fysiska och icke-fysiska 
’objekt’34 ingår, men består även av våra relationer till omgivningen och 
objekten. I livsvärldsperspektivet ingår också andra människor och våra 
relationer till dem.  

Allt erfarande (alla erfarenheter) visar sig i olika fenomen. Med fenomen menas 
det som visar sig i vår relation till objekten, och är med andra ord dessa objekt 
såsom de erfars. Välkända fenomen kan vara knutna till objekt som hus och 
bilar, men även till djur såsom hundar och hästar, objekt som kan vara viktiga 
delar av människors vardagsvärld. Kärlek och saknad är andra exempel på 
fenomen som är välkända, men inte nödvändigtvis knutna till ett konkret föremål 
(Husserl, 1992). 

Livsvärlden och en naturlig hållning präglar de erfarenheter som görs i vardagen 
och de problematiseras inte. Livet och världen bara finns där och förutsätts alltid 
finnas. När jag är ute och går tar jag för givet att trottoaren finns där, ja, jag 
tänker inte ens på den utan bara använder den. Jag oroar mig inte för att den inte 
skall finnas där, när jag sätter ner foten. När jag går och lägger mig på kvällen, 
vet jag att sängen finns där även när jag somnat och att den står i mitt rum i mitt 
hem. När jag vaknar på morgonen, så finns världen fortfarande där för mig och 
jag är genast riktad mot världen. Det vi ser tar vi helt enkelt för givet att det finns 
(Dahlberg, 2006 A).  

Med livsvärlden som utgångspunkt i en strävan att förstå hälsa, lidande, 
välbefinnande och vårdande görs ingen uppdelning av människan i (biologisk) 
kropp, själ och ande, utan människan ses som en helhet, som skall förstås som ett 
kroppssubjekt, som innefattar en integration av de nämnda aspekterna. 
Människan erfar och förstår världen och allt den presenterar som levd kropp. 
Kroppen är ständigt närvarande i allt vi gör och upplever; den är alltid med oss. 
Det är genom kroppen vi lever tiden och rummet och det är genom kroppen som 
sådant som timmar, minuter, meter och kilometer får en innebörd (Bengtsson, 
1993).  

Utifrån denna uppfattning om människors relation till världen kan vi också förstå 
hur varje förändring av (den levda) kroppen också innebär en förändring av 
tillgången till världen och vår erfarenhet i och genom livsvärlden. Sjukdom eller 

                                                          
34  Med objekt menas här fenomenologiska objekt, dvs. det som erfarandet är riktat mot. Detta är en 

utgångspunkt i den fenomenologiska teorin om intentionaliteten.  
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skador kan innebära stora förändringar av kroppen som levd - som subjekt - och 
därmed för hela ens livsvärld, vilket inte minst borde gälla personer, som 
drabbats av demenssjukdom (jfr. Toombs, 1993).  

Intentionalitet
Intentionalitet är ett centralt begrepp i min avhandling och nära förknippat med 
livsvärlden. Intentionaliteten har att göra med vårt grundläggande vara och 
beskriver hur vi erfar världen eller, omvänt, hur världen visar sig för oss 
(Husserl, 1992). Enligt Merleau-Ponty (2002) erfar vi alltid det vi riktar vårt 
medvetande mot ’som något’. Det vill säga, allt vi erfar har mening. 
Intentionaliteten är det sätt på vilket vi riktar oss mot världen och medvetet eller 
omedvetet förstår den.  

Merleau-Ponty (2002) anger i en förklarande bild att det går intentionala trådar 
mellan oss och världen på ett meningsskapande sätt, vilket innebär att vi, 
samtidigt som vi erfar något, också vet vad det är, hur det relaterar till oss liksom 
hur objektet används och till vad. Objekten manar oss via intentionaliteten till 
handling och rörelse. Man kan säga att de intentionala trådarna förankrar oss i 
objekten, rummet, tiden, språket och andra människor. När vi erfar ett objekt 
’som något’, får det innebörd och mening, och vi får en känsla av att beröras av 
det och av de olika möjliga sätt som vi kan förhålla oss till det aktuella objektet 
(Merleau-Ponty, 2002). Erfar jag till exempel en kaffekopp, så vet jag samtidigt 
hur det känns att använda den och kan också använda den. Om jag stöter mot 
mitt köksbord i mörkret, så vet jag samtidigt hur det ser ut och hur jag skall röra 
mig för att komma förbi det. Även om jag är på en okänd mörk plats och stöter 
emot något, som jag erfar som ett bord, så får jag en samtidig känsla för hur jag 
kan förhålla mig till det okända bordet. Skulle jag stöta på något i mörkret som 
jag inte alls känner igen, stannar rörelsen upp och jag måste fundera över vad 
detta objekt är och hur min kropp förhåller sig till det, vad det betyder för mig.  
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Metod

Metodvalet i mitt avhandlingsarbete har formats av de vårdvetenskapliga 
överväganden och den livsvärldsteori och övrig fenomenologisk vetenskapsteori, 
som jag beskriver i avsnittet ovan (Vetenskapliga utgångspunkter). I valet av 
metoder ville jag tillmötesgå min ambition att förstå erfarenheten av hur det är 
att leva med demenssjukdom. För att beskriva levda mänskliga erfarenheter 
måste jag gå till dem som forskningen handlar om och försöka närma mig deras 
livsvärld, eller, med Husserls ord, gå till sakerna själva35. I min forskning innebar 
detta att öppet och följsamt gå till de demenssjuka människorna, men även till 
dem som lever tillsammans med de sjuka för att nå de innebörder som finns hos 
informanterna, dvs. deras levda erfarenhet av demenssjukdomen. I en sådan 
uppgift kan jag inte ha en naturlig, i betydelsen oproblematiserad, hållning till 
livsvärlden; i stället måste jag problematisera och reflektera över mitt förhållande 
till min egen och informanternas livsvärld.  

Öppenhet och tyglande 
Reflekterande livsvärldsforskning är en vetenskaplig ansats som präglas av en 
öppenhet36 och följsamhet inför forskningens fenomen, något som bör 
genomsyra hela forskningsprocessen (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). 
Jag har därför som forskare fått bemöda mig om att inte ta något för givet, när 
jag närmat mig de fenomen jag studerat. Till en början gjorde jag bara en grov 
avgränsning av fenomenet och dess sammanhang. Jag bestämde till exempel inte 
i förväg i detalj vad som var eller inte var fenomenets karaktäristika eller 
innebörder utan detta växte fram under forskningsprocessen. Samtidigt har jag 
liksom alla forskare en förförståelse av hur det är att leva som människa, men 
också av fenomenet som studeras. Det blir därför viktigt att problematisera och 
hålla tillbaka sin förförståelse och tygla37 den framväxande förståelsen för att inte 
                                                          
35  På tyska: ”..in der Erschließung der Sachen selbst gehen” ”Att förnuftigt eller vetenskapligt fälla 

omdömen om saker och ting, det innebär emellertid att rätta sig efter ’sakerna själva’, dvs. att 
lämna sägandet och tyckandet därhän för att i stället gå tillbaka till sakerna själva, utfråga dem i 
deras självgivenhet och lägga alla sakfrämmande fördomar åt sidan” (Husserl, 2004, s.91). 

36 ’Öppenhet’ är ett centralt begrepp inom reflekterande livsvärldsforskning och går ut på ha en 
öppenhet under hela forskningsprocessen mot fenomenet, som studeras. För forskaren innebär det 
att försöka vara känslig i närmandet av fenomenet och att ha en vilja att förstå fenomenet. För 
ytterligare beskrivning av öppenhet se Dahlberg m.fl. (2008) kapitel 2. 

37 ’Tyglandet’ är också ett centralt begrepp inom reflekterande livsvärldsforskning. Det är tätt knutet 
till begreppet öppenhet och går ut på att inte bestämma det obestämda för tidigt. För forskaren 
innebär det att hålla tillbaka sin förståelse och förförståelse och låta fenomenet fritt visa sina 
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bestämma fenomenet och dess innebörder för tidigt (Dahlberg & Dahlberg, 
2003). I denna anda har jag aktivt bemödat mig om att inte förstå för fort och 
obetänksamt.  

Denna öppna forskningsansats påverkar valet av datainsamlingsmetoder. Alla 
metodval måste anpassas till fenomenet och forskningsfrågorna. Det är viktigt att 
nå en rik innebördsbeskrivning med hjälp av informanterna, men ändå vara 
vetenskapligt stringent. Val av datainsamlingsmetod, och hur datainsamlingen 
genomförs, påverkar den kommande analysen. I analysen gäller det att vara 
öppen mot insamlat material och inte styras av annat än de innebörder som finns 
i data (Dahlberg, m.fl., 2008). 

Till en början hade jag alltså endast mycket grovt avgränsat fenomenet till hur 
det är att leva med demenssjukdom. I övrigt var inget förutbestämt om vad 
fenomenet omfattade. Uppgifter från intervjuer och samtal med informanterna 
liksom observationer avgränsade och tydliggjorde fenomenet efter hand.  

Min förförståelse och framväxande förståelse av fenomenet behövde jag hantera 
under hela forskningsprocessen. Detta gjorde jag genom att balansera öppenhet 
och tyglande genom handledning och framför allt, efterhand mer och mer, i min 
ökande förmåga att göra förförståelsen och den framväxande förståelsen till 
objekt för reflektion.  

Forskningens genomförande 
Avhandlingen baseras på fyra studier, varav tre är empiriska och en är en 
sammanfattande tolkning av två av de empiriska studierna. I den första studien 
fokuserade jag på livet med demenssjukdom, som det ter sig när en sjuk person 
lever tillsammans med sin partner. I den andra studien låg fokus på demenssjuka, 
som lever ensamma, men är kvar i sina hem. Därefter genomfördes en tredje 
studie, där resultaten från de två empiriska studierna tolkades 
livsvärldshermeneutiskt med hjälp av den fenomenologiska teorin om 
intentionalitet. I den fjärde studien, som är empirisk, låg fokus på dem som fattar 
beslut om demensvården. I det följande avsnittet beskriver jag först 
forskningsprocessen med syfte och frågeställningar i de fyra studierna. Därefter 
beskriver jag informanterna i de tre empiriska studierna och de 
datainsamlingsmetoder som använts. Efter detta följer en beskrivning av de olika 
analyserna och kapitlet avslutas med ett etiskt resonemang.  

Forskningsprocessen i avhandlingsarbetet 
Alla studier har genomförts separat och i den kronologiska följd de presenteras i 
avhandlingen. Jag utgick från en ganska allmänt formulerad forskningsfråga, om 
                                                                                                                               

innebörder och sin komplexitet. För ytterligare beskrivning av tyglandet se Dahlberg m.fl. (2008) 
kapitel 3.
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hur det är att leva med demenssjukdom, när man bor kvar i sitt hem, och har 
sedan låtit de frågor, som väckts under arbetets gång, ligga till grund för varje 
studie som genomförts och de metoder som använts.  

I den första studien38 var syftet att beskriva parets erfarenhet av det vardagliga 
livet. Forskningsfrågan, som studien utgick ifrån, var hur det är att leva med 
demenssjukdom för par, när en av dem har demenssjukdom. Resultatet visar att 
den sjuke kunde bo kvar i sitt hem tack vare den hjälp som partnern stod för. När 
studien var genomförd och analyserad, resulterade den i en rad nya frågor om 
t.ex. hur det är att leva ensam och ha demenssjukdom. Förutom partnerns hjälp 
och stöd förekom inga vårdinsatser i hemmen och vissa par hade överhuvudtaget 
inget stöd av vårdande instanser eller regelbundna kontakter med vården.  

I studie 2 låg fokus på den ensamboendes erfarenhet av att leva med 
demenssjukdom. Syftet var att beskriva erfarenheten av det vardagliga livet och 
forskningsfrågan, som studien utgick från, var hur det är att leva med 
demenssjukdom som ensamboende. När även denna studie var genomförd och 
analyserad, väcktes nya frågor, som inte blev besvarade i studie 1 och 2. De 
demenssjuka, som inte kunde utföra sina vardagliga sysslor eller upprätthålla 
sina intressen eller sitt vardagsliv, kunde inte själva ge svar på varför det blivit 
på detta sätt.  

För att möta dessa frågor och ytterligare tydliggöra och förklara fenomenet att 
leva med demenssjukdom genomfördes studie 3. Forskningsfrågan var nu hur 
livet med demenssjukdom kan tolkas och förklaras. Material för analysen 
utgjordes av de empiriska resultaten i studie 1 och 2. När studie 3 var genomförd 
tillkom nya frågor om vilken kunskap vårdgivarna har om den demenssjuke 
personens behov.  

Detta ledde till ytterligare en empirisk studie (studie 4), nu med fokus på 
vårdgivarna. Studien syftade till att belysa hur beslutsfattare ser på de 
demenssjuka, deras livssituation och vilken vård de behöver.  

Informanterna i de empiriska studierna 
Informanterna i de två första studierna är personer med egen erfarenhet av att 
leva med demenssjukdom, antingen som demenssjuk eller som partner till en 
demenssjuk. Vid studiens genomförande bodde alla hemma och var kända i 
primärvården39 och den primärkommunala vården. Jag fick tillgång till 
informanterna via primärvården och kommunen. Datainsamlingen genomfördes 
där informanterna vistades och levde sina liv, eller med andra ord, där de levde 
fenomenet; i huvudsak i informanternas hem, men även på dagverksamhet och 
inom korttidsvård. 

                                                          
38  Denna studie är publicerad (Svanström & Dahlberg, 2004), men i avhandlingen presenteras den 

utförligare än i artikeln. 
39 Alla demenssjuka informanter som inbjöds att delta hade en demensdiagnos dokumenterad inom 

primärvården.  
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Informanterna i den fjärde studien är personer, som fattar beslut om vården för 
demenssjuka på lokal nivå. Informanterna kom från ett närsjukvårdsområde40,
som omfattar ett sjukhus, två primärvårdsområden och sex primärkommuner.  

Informanterna i studie 1 
Alla par, som jag fick kännedom om, inbjöds att delta i studien. Fjorton 
informationsbrev sändes ut. En vecka efter det att brevet skickats togs 
telefonkontakt med partnern. Om paret var intresserat av att delta, träffades vi 
hemma hos dem och de bestämde då, om de ville vara med i studien. Fem par av 
de fjorton, som tillfrågades, sade slutligen ja.  

Paren behövde inte ange skäl till varför de valde att inte ingå i studien. Det var 
dock bara ett par, som inte angav någon orsak. Av de övriga uppgav tre par 
ohälsa som skäl. Ett par menade att det var svårt för dem att släppa in någon 
okänd i huset. Ett par kände sig kränkta av att informationsbrevet var daterat 
långt före det de mottagit det och trodde därför att det kommit på avvägar och 
lästs av andra41. Ett par uppgav att den demenssjuke inte ville delta i studien. Av 
de par, som gick med på att träffa mig, avstod två senare från att delta i studien. 
Det första paret uppgav att de lät dottern bestämma om deltagandet och det andra 
paret sade att de hade nog med bekymmer ändå. 

Informanterna hade levt länge tillsammans och var gifta. De demenssjuka var i 
åldern 73-80 år och partnern var i åldern 72-79 år. Tre par bodde kvar i samma 
bostad som de haft, när barnen bodde hemma. Ett par hade flyttat efter det att 
demenssjukdomen diagnosticerats. Alla utom ett par bodde i tätort. De 
demenssjuka hade varit yrkesverksamma inom områdena lantbruk, affär, 
städning, media och statligt verksamhet.  

För ett av de fem paren klarade sig den demenssjuke med mycket små vård- och 
omsorgsinsatser av sin partner. De övriga fyra behövde ständig tillsyn och 
dagliga vårdinsatser från partnern. Två av de demenssjuka gick på dagvård för 
demenssjuka flera dagar i veckan. Inget av paren hade någon regelbunden 
vårdinsats från kommun eller landsting i hemmet. 

                                                          
40  Befolkningen inom närsjukvårdsområdet omfattar ca 97 000 innevånare, med en 

kommunpopulation varierande mellan ca 5 600 och 38 000 innevånare (SCB, 2009 B).  
41  Detta brev var daterat tre veckor innan paret mottog det. Orsaken till detta var den långa tid det 

kunde ta att få underskrifter av den kommunala omsorgschefen och landstingets primärvårdschef.  
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Tabell 1. Bakgrundsfaktorer för fem informantpar, där ena partnern var 
demenssjuk (Studie 1). 

Kvinnan demenssjuk 3 
Mannen demenssjuk 2 
Boende i villa 2 
Boende i lägenhet 3 
Hade barn 5 
Hade barn boende i samma kommun 3 

Informanterna i studie 2 
Femton informationsbrev sändes till närstående till ensamboende demenssjuka. 
En vecka senare tog jag telefonkontakt med den som fått brevet. Av dessa 
femton kom jag att träffa sex demenssjuka och deras närstående i den sjukes 
hem. Under träffen avgjorde den sjuke om han eller hon ville delta i studien och 
samtliga bestämde sig för att vara med.  

Av de sex informanterna hade en invandrat till Sverige från ett av våra nordiska 
grannländer. Denne informant hade också hörselnedsättning. Informanternas 
ålder var mellan 80 och 90 år. En hade flyttat från sin villa till en lägenhet efter 
att ha blivit ensamstående. Alla informanter hade hemvård varje dag och fick då 
hjälp med inköp, mat, tvättning, städning, intag av läkemedel, och personlig 
hygien. En av dem fick även hjälp med påminnelser om att besöka toaletten. Alla 
sex var på dagverksamhet flera gånger varje vecka. En hade även varit på 
kommunal korttidsvård vid flera tillfällen. 

Tabell 2. Bakgrundsfaktorer för sex ensamboende demenssjuka (Studie 2). 

Kvinna 5 
Man 1 
Boende i villa 2 
Boende i lägenhet 4 
Änka/änkling 6 
Hade barn 4 
Hade barn boende i samma kommun 4 
Hade släktingar boende i samma kommun 5 

Informanterna i studie 4 
Alla informanter kom från ett närsjukvårdsområde, där närsjukvårdssamarbete 
pågått sedan början av 2000-talet. Samarbetet startade på politiskt initiativ som 
ett projekt vilket med tiden kommit att permanentas. I närsjukvårdsarbetet har 
demensvården framhävts som ett förbättringsområde. Det har bildats en 
demenssjukvårdens nätverksgrupp med representanter från de olika berörda 
organisationerna, som ingår i närsjukvårdssamarbetet.  
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Informanter valdes bland lokala politiker och tjänstemän för att nå den nivå där 
ekonomiska och strategiska beslut tas för vårdens nuvarande drift och framtida 
utveckling. Biståndsbedömare inbegreps också, då de skall stå för 
förverkligandet av den administrativa nivåns beslut tillsammans med patient och 
närstående.  

De informanter, som bjöds in att delta i studien, hade alltså gemensamt att de 
verkade inom närsjukvårdsområdets vård och omsorg. Politikerna hörde hemma i 
primärkommunernas och landstingets administration. Gemensamt för dem var att 
alla tillhörde den politiska ledningsgruppen för närsjukvården. Tjänstemännen 
innehade befattningar inom primärkommun och landsting på förvaltningsnivå. 
Gemensamt för dem var att alla tillhörde den administrativa ledningsgruppen för 
närsjukvården. För politikerna och tjänstemännen gällde att alla hade en 
möjlighet att påverka den nuvarande och framtida vårdens och omsorgens 
utformning. Biståndsbedömaren tar i sitt dagliga arbete ställning till behov av 
bistånd i möten med demenssjuka och deras närstående. För alla dem gällde att 
de skulle vara kommunalt anställda och fatta biståndsbeslut enligt 
Socialtjänstlagen med konsekvenser för vården av hemmaboende demenssjuka. 

Bland biståndsbedömare inom närsjukvårdsområdet fanns ingen tydlig grupp att 
bjuda in och därför kontaktades nätverksgruppen för demens. Denna ombads ge 
förslag på informanter som bedömde bistånd i möten med demenssjuka och 
deras närstående i sitt dagliga arbete. De gav förslag på informanter från alla 
kommuner som ingår i det aktuella närsjukvårdsområdet. Flera av dessa 
föreslagna informanter kunde inte medverka i den planerade gruppintervjun och 
ombads då ge förslag på en annan informant. Av dem som deltog var det endast 
en person, som även arbetade med att verkställa bistånd; de övriga arbetade 
enbart med att bedöma bistånd.  

Tabell 3. Bakgrundsfaktorer för vårdgivarrepresentanter (Studie 4). 

Informantgrupp Inbjudna. 
Organisatorisk 
tillhörighet  

Deltagit. 
Organisatorisk 
tillhörighet 

Könsfördelning bland 
deltagarna  

Politiker 5 landsting 
6 kommun 

5 landsting 
1 kommun 

2 kvinnor 
4 män 

Tjänstemän 4 landsting 
6 kommun 

2 landsting 
6 kommun  

4 kvinnor 
4 män 

Biståndsbedömare 6 kommun 5 kommun 4 kvinnor 
1 man 

Datainsamlingsmetoder
Det enskilda samtalet och intervjun har varit den viktigaste metoden att samla in 
data. Samtalen med ensamboende har kompletterats med observationer. 
Gruppintervjuer visade sig öka möjligheten att träffa flera vårdföreträdare från 
områden med olika lokala förutsättningar, varför denna metod valdes i studie 4. 
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Tanken med gruppintervjun var också att deltagarna skulle stimulera varandra att 
diskutera och reflektera. 

Intervju med partner och intervju med demenssjuk 
En allmän önskan att få reda på hur människor uppfattar och förstår världen är i 
och för sig en tillräcklig orsak att använda intervjuer. För att få material som 
beskriver fenomen som lidande och sjukdomsupplevelse - som inte har någon 
konkret plats i tid och rum, men finns i patientens och anhörigas livsvärld - borde 
intervjun vara en rimlig datainsamlingsmetod. Individuella intervjuer ger 
patienter och deras närstående möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter. De 
får också möjlighet att ge nyansrika fenomenbeskrivningar, som enbart 
begränsas av informantens och forskarens förmåga att närma sig och förstå det 
område som är i fokus för forskningen (van Manen, 1990; Kvale, 1997; 
Dahlberg, m.fl., 2008). Forskarens uppgift i intervjun är att lyssna och vara 
närvarande för att underlätta för informanten att berätta sin historia. Målet för 
intervjun är att både forskaren och personen han talar med skall få bättre insikt i 
det fenomen, som är fokus för studien (Kvale, 1997; Dahlberg, m.fl., 2008).  

Det finns olika sätt att förbereda en intervju. Om informanten kan förmås att i 
förväg skriva en berättelse om sin egen erfarenhet av fenomenet, kan 
intervjuaren sedan använda berättelsen som utgångspunkt i samtalet (Carlsson, 
2003). Dessutom kommer informantens tankar redan innan intervjun att inriktas 
mot fenomenet. I studie 1 ombads paren, när de bestämt sig för att delta i studien, 
att förbereda sig genom att föra dagboksanteckningar under en veckas tid i en 
skrivbok, som jag lämnade till dem. Det var emellertid enbart den friska 
partnern, som hade fört anteckningar, vilket ju inte var förvånande. Efter en 
vecka tog jag kontakt med paret igen och hämtade dagboken. I samband med 
detta bestämde vi tid för intervju med partnern. Efter den intervjun kom jag 
överens med partnern om en tid för intervju med den demenssjuke. 

Två par skrev inga dagboksanteckningar. De sade att de inte visste vad de skulle 
skriva om för att dagarna var så lika. Dagboksanteckningarna fick jag då ersätta 
med ett inledande och mer generellt fört samtal med paret. Dessa samtal skilde 
sig från intervjuerna genom att jag mest lyssnade och undvek att ställa 
fördjupande följdfrågor.  

Följdfrågor och uppmaningar är av stor vikt för att få rikt intervjumaterial genom 
att de kan stimulera informanten att berätta mer om sin levda erfarenhet och att 
fokusera på fenomenet. Det är viktigt att inte ställa dessa frågor för tidigt och på 
så sätt definiera det som hör till fenomenet i förtid (van Manen, 1990). Det 
samma gäller ledande frågor - att de skall ställas med försiktighet och inte för 
tidigt. Kvale (1997) anser att det ställs för få ledande frågor i kvalitativa 
intervjuer. Han menar att det viktigaste är vart frågorna leder och att de leder i 
relevanta riktningar för det som studeras. I mina intervjuer har jag försökt att 
avvakta med följdfrågor och uppmaningar, i varje fall under inledningsskedet. 
Ledande frågor användes framför allt, när ett frågeområde började kännas uttömt 
eller när jag kände att jag inte förstod en fras eller ett ord. Tidiga följdfrågor och 
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uppmaningar samt ledande frågor var svårast att undvika i intervjuerna med de 
demenssjuka.  

Alla intervjuer pågick mellan 40 och 80 minuter och spelades in på band. De 
hölls enskilt med informanterna i deras hem, vilket verkade vara den tryggaste 
miljön för dem. Jag valde att intervjua partnern först, för att fördjupa 
bakgrunden, och för att ha mer konkreta exempel inför intervjun med den sjuka 
informanten. Samtidigt ville jag även bygga upp partnerns förtroende för mig, så 
att hon eller han vågade lämna den demenssjuke ensam med mig. Min osäkerhet 
inför intervjuformen var också till en början stor och det första parets 
dagboksanteckningar var ganska sparsamma, vilket gjorde att jag inte ansåg mig 
kunna komma vidare utan att börja med den friska partnern. Tillvägagångssättet 
fungerade väl och jag valde därför att arbeta så med alla paren. Sammanlagt hade 
jag hade minst tre kontakter med partnern innan intervjun genomfördes. Vid alla 
dessa kontakter diskuterade vi syftet med studien. De demenssjuka 
informanterna träffade jag minst två gånger innan de blev intervjuade. 

Intervjuerna har inte haft samma ingångsfråga, vilket berodde på att informanten 
och jag påbörjat ett samtal innan intervjun startade. I intervjuerna med partnern 
hade vi ofta börjat samtala om något, som han eller hon såg som viktigt, och då 
fortsatte intervjun på detta spår, när bandspelaren sattes på. När jag inledde 
intervjuerna med de demenssjuka informanterna, fick jag känna mig fram hur jag 
skulle kunna börja fråga om det som var av intresse för min studie. Detta innebar 
att i vissa intervjuer var det den sjuke, som spontant sade något som berörde 
fenomenet som jag sedan följde upp, eller också frågade jag eller påstod något, 
som t.ex. att den demenssjuke informanten var så tyst när man var på släktträffar.  

Alla partner ombads under intervjun beskriva hur parets vardag såg ut. Detta var 
dock en allt för abstrakt fråga för de demenssjuka. I intervjuerna med dem ställde 
jag i stället frågor om eller gav exempel från den vardag, som deras partner 
skrivit eller berättat om. Efter min första fråga fick jag oftast följa upp med fler 
frågor eller exempel. Det var ofta svårt att följa den sjukes berättelse, då 
berättandet ofta var fragmentariskt och skedde med möda. Ett belägg på dessa 
svårigheter är intervjun med en demenssjuk kvinna, där partnern både skrivit och 
berättat om att man brukade gå på träffar i kyrkan och att den sjuka då brukade 
sjunga med i välkända psalmer med klar och tydlig stämma. 

42Intervjuare (I): Han säger och ni har också skrivit ner här att ni 
går till olika träffar. (ja) Att ni går till kyrkan. (ja) Hur tycker du 
att det är i kyrkan? Demenssjuk (D): … Att jag är … (I: Hur tycker 

                                                          
42 I intervjucitaten är informantens utsaga alltid kursiverad, medan min är okursiverad. För att hålla 
isär informanterna och mig i intervjucitaten benämns den demenssjuke D, partnern P, politiker pol, 
tjänstemän tj, biståndsbedömare bist och intervjuaren I. I den fjärde studien finns också en siffra 
knuten till varje informant i intervjucitaten och den siffran följer den personen så fort den är med i ett 
citat. För att tydliggöra pauser i intervjun eller samtalet anges tre punkter … . Intervjucitaten har 
också justerats språklig för att öka läsbarheten. Vissa dialektala uttryck har ändrats och vissa 
upprepade ord tagits bort. I de fall informanten uppenbarligen syftar på något, som inte sägs rakt ut, 
har det utelämnade ordet skrivits in som okursiverat i en hakparentes.  
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du att träffarna är i kyrkan?) Jo där är är roli det tycker jag om, är 
roligt det tror jag att ro X gör också. (I: X säger att han tycker 
träffarna är bra (ja) Vad tycker du är bra med träffarna?) Ja jag 
tycker det är bra jag tycker det är så så roligt det tycker jag. Skratt 
Ja allt det andra med i ja. (I: Du tycker om att sjunga.) Ja det gör 
jag (I: Vad är det för sånger?) Ja det blir ju mest eh … eh när vi är 
i kyrkan då … blir lite sådant där. (I: Är det psalmer?) Det är det 
ju psalmer det är det ja. (I: Kan du många psalmer?) Ja det blir det 
vad skall jag säga vad heter det som är de har i kyrkan och ja. (I: 
Att man spelar orgel och sjunger (ja). Kommer du ihåg många 
psalmverser?) Ja det har jag haft kommit hemskt många men att 
om de är kvar alla nu det kan jag inte säga. skratt (I: Vad får dig 
att komma ihåg en psalm?) Det så ja det är när man vad man 
tycker att den är fin den och fin den är fin och (I: Är det musiken 
som) Det är ja det är mycket med musiken också ja (I: Är det den 
som får dig att komma ihåg?) Ja det är ju det som en ser om en får 
när det är musik. Då är det ju … då är det ju ... jag tänker på.  

Kontakten med paret avslutades med att vi ungefär tre månader efter intervjuerna 
träffades i deras hem och samtalade om vad som kommit upp under intervjuerna. 
Vid detta tillfälle var det två av de demenssjuka som inte längre bodde kvar 
hemma. En av dem vårdades på kommunal korttidsvård efter att partnern legat 
på sjukhus för lunginfektion. Den demenssjuke flyttade därefter till SÄBO. En 
annan av de demenssjuka hade flyttat till SÄBO efter att ha haft flera 
frånvaroattacker och partnern därmed inte längre orkade vårda den sjuke hemma. 
I dessa fall träffade jag de sjuka enskilt på de institutioner, där de befann sig, 
efter att jag först träffat partnern. Efter dessa avslutande möten har jag inte haft 
någon kontakt med informanterna. 

Observation och samtal med ensamboende 
När ett fenomen är inbäddat och implicit kan observation ge en närgången 
beskrivning av fenomenet, där det förekommer naturligt. Observation blir därför 
ett värdefullt alternativ när det t.ex. är svårt att genomföra intervjuer (van 
Manen, 1990; Dahlberg, m.fl., 2008). Deltar man i fenomenets händelser och 
förlopp och observerar vad som pågår, kan man som forskare få tillgång till 
kroppsliga uttryck, som visar implicit kunskap och svårverbaliserade innebörder 
(Dahlberg, 2006 B). I observationen liksom i intervjun är forskaren själv det 
viktigaste verktyget för inhämtandet av data.  

Det är viktigt att forskaren tyglar sin framväxande förståelse, håller 
förförståelsen i schack och är öppen för det som visar sig i observationen, samt 
har fenomenet som studeras i fokus (Dahlberg, m.fl., 2008). Att göra detta är ofta 
lättare sagt än gjort, i och med att i en observation visar sig i regel så mycket mer 
än bara fenomenet. Observationer dokumenteras oftast som text43, i vilken 
forskaren så konkret som möjligt försöker beskriva vad han eller hon observerat 
och även återger de samtal som förts med informanten. Vid dokumentationen är 

                                                          
43  En text som brukar kallas fältanteckningar.  
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orden, som används, också viktiga. Man får emellertid akta sig för att få med för 
mycket från observationerna, som inte hör till fenomenet. Forskaren måste därför 
hela tiden reflektera över vad som visar sig av fenomenet och hur de egna orden 
kan räcka till för att skildra fenomenet och dess innebörder (Dahlberg, 2006 B). 
Jag har försökt vara uppmärksam på problemen med observation, framför allt 
genom att hela tiden observationen pågick föra samtal med informanterna. På så 
sätt kunde jag också få deras berättelser och förstå hur de ger ord åt sina 
erfarenheter av fenomenet (Dahlberg, 2006 B). Samtalet blir alltså då ett medel 
för att komma nära och bättre förstå den som observeras (Agar, 1996; van 
Manen, 1990). Gör man upprepade observationer hos demenssjuka informanter, 
kan kvaliteten på inhämtade data öka genom det förtroende, som byggs upp 
mellan informanten och forskaren (Wilkinson, 2002). 

I studie 2 användes observation samt samtal som datainsamlingsmetoder. Jag 
valde detta sätt baserat på mina egna erfarenheter från parstudien och Nygårds 
(1996) erfarenheter av att studera ensamboende demenssjuka. Jag behövde få en 
grundkunskap om informantens vardag inför samtalet, eftersom jag inte som i 
studie 1 hade en partner att tala med och få kompletterande information av.  

Jag kom hem till informanten på dagtid men också på kvällstid. Besöken, som 
varierade mellan två och åtta stycken per informant, varade mellan 10 minuter 
och 2 timmar. De flesta besök ägde rum i hemmen. Fyra informanter träffade jag, 
när de var på sin dagverksamhet. En informant besökte jag i samband med en 
akut uppkommen vistelse på en kommunal korttidsavdelning för demenssjuka. 
Jag träffade också en informant på en kommunal korttidsavdelning i samband 
med att denne där väntade på plats inom SÄBO.  

Vid besöken hos informanterna hamnade vi ofta sittandes vid köksbordet. När 
det ibland kunde vara svårt att hålla igång samtalet, bad jag informanten visa mig 
runt i bostaden. Detta gav många gånger upphov till en spontan berättelse om det 
som fanns omkring oss, men jag ställde också frågor om det jag såg. Jag 
upplevde att informanterna den mesta tiden uppfattade mig som en vänligt 
sinnad gäst och inte tyckte illa vara. Det var framför allt två informanter som jag 
kom att fördjupa kontakten med, en kvinna och en man44.

I början av studien tyckte jag mig inte komma åt det som var min föresats att 
beskriva, den levda erfarenheten hos en människa med demenssjukdom. Vid min 
granskning av samtalsutskrifter och fältanteckningar fann jag att jag sannolikt 
inte varit tillräckligt uppmärksam och följsam utan alltför tidigt ställt ledande 
frågor, oftast grundade i min förförståelse av att informanterna behövde och fick 
hjälp från hemvården och att de var glömska. Under studiens gång vill jag påstå 
att jag blev bättre på att vara följsam mot informanterna och att tygla min 
förförståelse.  

                                                          
44  Data från mina träffar med mannen består till största delen av fältanteckningar. Data från mina 

träffar med den kvinnliga informanten består till största delen av transkriberade samtal. 
Sammanlagt träffade jag dem 15 gånger och var tillsammans med var och en i ungefär 11 timmar. 
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Alla besök dokumenterades med fältanteckningar, där jag så noga som möjligt 
beskrev vad som hänt så nära i tiden som möjligt efter besöket och alltid samma 
dag. Fältanteckningarna var ibland korta, men efter vissa besök kunde de bli 
långa och omfattande. Det berodde på besökets längd, men även på vad som 
hände och om samtalet spelats in. Till en början använde jag anteckningsböcker, 
men alltefter studiens gång skrev jag in fältanteckningarna direkt i datorn.  

Datamaterialet i studien består av fältanteckningar från 36 besök hos sex 
informanter. Den sammanlagda tiden för besöken uppgår till ungefär 38 timmar. 
Data består också av transkriberingar från 11 bandinspelade samtal. De inspelade 
samtalens längd varierar mellan 35 och 65 minuter. I samtalen har jag försökt 
följa informantens tankegång även om det innebar att vi började prata om något 
som inte hade med fenomenet att göra. Många gånger bytte samtalen spår, om 
informanten fick syn på eller kände på något föremål: 

I: Hur gör du med din tvätt? D: Ja det hjälper flickorna mig med. 
Ja. Jag tvättar inte. Nej. Det är inte dåligt att jag tvättar mig själv. 
Nej, det räcker med det nu, ja. (I: Varför har det blivit så? (Va?)
Varför har det blivit såhär?) Ja men jag går ju här ensam, jag har 
ju ingen och göra mig fin för. skrattar Nej, nej, nej. Nej det ... Och 
så vill jag ha mera vatten också. Det skulle vara någon som passar 
mig med vatten här egentligen. (I: skrattar Jag fyller på mer.)
skrattar Tack, snälla du. Ja. Ja du. Ja det räcker. Var kom du ifrån 
sa du?  

När samtalen ändrade riktning, följde jag med i det nya spåret för att sedan 
försöka återkomma till fenomenet. Det hade varit ohövligt att arbeta på annat sätt 
och kvaliteten på samtalen hade säkerligen blivit sämre. Detta har dock inneburit 
att samtalen innehåller många delar, som inte alls har med fenomenet att göra. 
Jag försökte bygga upp en förtroendefull relation och ge informanten tid att 
berätta om sin erfarenhet på sitt eget sätt. I längden menar jag att detta bidragit 
till tydligare och bättre information. Många frågeställningar gick inte att fullfölja 
i sin helhet med en gång utan jag fick återkomma, dela upp frågorna och upprepa 
tills jag tyckte mig ha fått en så fullständig redogörelse som var möjligt. Det kan 
därför inte undvikas att vissa av mina samtalscitat blir ganska långa. 

När samtalen spelades in, lade jag oftast endast mikrofonen på bordet och ställde 
bandspelaren på en stol bredvid mig. Tanken med detta var att informanten inte 
ideligen skulle behöva undra över vad det var för någonting, som stod på bordet. 
De första gångerna jag använde bandspelaren frågade jag informanten varje 
gång, om jag fick lov att göra så. För att inte störa samtalet kunde det hända att 
jag vid senare tillfällen plockade fram och satte på bandspelaren utan att 
informanten tillfrågades. Bandspelaren användes oftast, när vi satt ner och 
samtalade, men vid ett par tillfällen använde jag den även medan informanten 
visade mig runt i sin bostad.  

En informant flyttade till SÄBO under studien och därför avbröts den personens 
deltagande. Under studiens gång hamnade en av informanterna på sjukhus efter 
att ha ramlat omkull. Därefter kom informanten till kommunal korttidsvård i 
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väntan på flytt till SÄBO och när denna kom till stånd avslutades informantens 
deltagande i studien.  

Gruppintervju
För att förbereda informanterna inför gruppintervjun och rikta dem mot 
fenomenet gav jag dem skriftlig information om studiens syfte, men även en 
text45, som de ombads att läsa. Före själva intervjun läste jag upp en annan text46

ånyo i syfte att rikta informanterna mot det som intervjun skulle handla om. Efter 
den första intervjun reviderade jag detta material, då jag märkte att informanterna 
såg förbryllade ut när jag läste texten47 och att det var trögt att få igång samtalet 
mellan informanterna. I de följande gruppintervjuerna startade samtalen bättre 
och flöt även på bättre. Alla gruppintervjuer inleddes med frågan: Vem är en 
person med demenssjukdom? Därefter släpptes ordet fritt och den som så 
önskade började prata. Under gruppintervjuns gång ansträngde jag mig att vara 
öppen och följsam. Emellanåt fick jag följa upp ämnen som informanterna 
spontant tog upp för att däremellan ställa frågor, som mer ledde in samtalet på 
mina intresseområden.  

I intervjuer i grupp förloras delvis möjligheten att fördjupa svaren, men samtalet 
kan i stället fördjupas genom att informanterna funderar på varandras utsagor 
och ger egna exempel, som kan ge bredd och djup åt frågor och områden (Kvale, 
1997). Det är viktigt att intervjuaren tyglar sig och inte inleder enskilda samtal 
med informanterna. Detta gjorde jag vid ett tillfälle i inledningen av den första 
intervjun, när det gick trögt. Jag kände då att gruppintervjun stannade upp. 
Risken finns alltså att dynamiken förloras och deltagare inte ges möjlighet att 
bidra med sin berättelse, om samtalsledaren blir för aktiv.  

I den dynamik som finns i gruppintervjun fördjupas frågeställningar i samtalet 
mellan informanterna och svar formuleras i diskussionen. Därför är många 
intervjucitat, som presenteras i studie 4, långa för att visa hur samtalet har byggt 
upp svaren och för att läsaren skall kunna bedöma resultatets trovärdighet. Jag 
utnyttjar med andra ord den frihet som monografin har jämfört med 
vetenskapliga artiklar med sina begränsat antal ord eller sidor.  

Sammanlagt genomfördes tre gruppintervjuer. Politiker, tjänstemän och 
biståndsbedömare intervjuades var för sig. Alla gruppintervjuer genomfördes i en 
och samma kommun men på olika platser. Gruppintervjun med tjänstemän 
genomfördes under ledningsgruppens ordinarie sammanträde, då man gjorde ett 
avbrott i mötet och avsatte en timma för intervju. Vid denna intervju var två 

                                                          
45 Denna text handlade om demenssjukdomen och vad den innebär för den som drabbats, dels 

personligen men även demenssjukdomen i ett samhällsperspektiv (se bilaga 1).  
46 Denna text var hämtad från resultaten i mina två första empiriska studier (se bilaga 2).  
47 Texten var alltför lång och stycket om nollvisionen upplevde jag förbrylla informanterna. Detta 

flyttades då till informationen som skickades ut inför gruppintervjun (bilaga 1) och texterna i båda 
dokumenten kortades.  
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personer48 närvarande, som inte ingick i ledningsgruppen. Dessa höll sig passiva 
under intervjun och sade inget. Vid de andra två gruppintervjuerna deltog inga 
andra än de som inbjudits och man träffades enbart för att vara med om 
intervjun. 

Vid gruppintervjuerna användes två bandspelare för att få så god ljudupptagning 
som möjligt. Jag ledde själv alla intervjuerna. En assistent49 förde anteckningar 
för att underlätta intervjuutskriften och för att jag lättare skulle kunna hålla isär 
vilken informant som sade vad under intervjun. Intervjuerna pågick mellan 45 
och 75 minuter. 

Analys
Analyserna av datamaterialet har genomförts i enlighet med den vetenskapliga 
ansats, som beskrivits ovan. Alla de fyra studierna har bearbetats var för sig med 
dels beskrivande livsvärldsfenomenologisk analys och dels tolkande 
livsvärldshermeneutisk analys.  

Att livsvärldshermeneutiken användes var för att möjliggöra en djupare 
förståelse av fenomenet att leva med demenssjukdom, än vad jag bedömt som 
möjligt med enbart en beskrivande ansats.  

Livsvärldsfenomenologisk analys 
Den livsvärldsfenomenologiska analysen har tillämpats i de tre empiriska 
studierna (1, 2 och 4). Analysen inom reflekterande livsvärldsforskning går ut på 
att finna fenomenets essens och beskriva den så att andra än forskaren kan förstå 
fenomenet och dess innebörder (Dahlberg, m.fl., 2008). För att nå fram till 
essensen bör forskaren förhålla sig öppen och tygla sin förståelse av det som 
forskningsdata till en början tycks visa. Mönstret av innebörder får inte 
bestämmas för tidigt (Dahlberg & Dahlberg, 2003). I analysen arbetar forskaren 
framför allt med helheten och söker efter innebörder, som beskriver det aktuella 
fenomenet. När en innebörd träder fram i materialet, kommer den till synes mot 
en bakgrund av andra innebörder av fenomenet, som finns i data. Dessa 
innebörder ger så småningom form åt fenomenets inre och yttre horisonter50 och 
ger struktur till essensen (Dahlberg, 2006 C).  

                                                          
48 Dessa personer var tjänstemän som hade till uppgift att administrera närsjukvårdsarbetet och som 

jag förstod därför kallade till mötet. De valde att närvara vid gruppintervjun och jag ifrågasatte inte 
detta.

49 En och samma person transkriberade intervjuerna och den personen var också assistent vid de två 
första gruppintervjuerna.  

50 Ett fenomens horisonter är det som avgränsar fenomenet mot andra fenomen. Enligt Dahlberg m.fl. 
(2008) är fenomenets inre horisonter dess inre struktur och är förknippat med essensen, medan dess 
yttre horisonter är att förstå som fenomenets sammanhang. Bordets essens, som är att motstå 
gravitation, så att inte tallrikar, bestick och mat faller till golvet, skiljer sig från bordets yttre 
horisonter, som är t.ex. rummet, där bordet finns, liksom övriga möbler, mattor, tavlor etc. De yttre 



46

Analysprocessen började rent praktiskt med arbetet att lära känna texterna, som 
bestod av informanternas berättelser, intervjutexter och mina observationer. 
Detta skede, som kan benämnas initial läsning, innebär att texten läses flera 
gånger, så att man kan återge den som en helhet, men också så att man lär känna 
hur delarna förhåller sig sinsemellan. Därefter läses texten igen, men då i explicit 
syfte att finna innebörder. I detta skede måste forskaren också ställa sig frågan 
om funna innebörder hör till fenomenet som studeras.  

När jag tyckte att för fenomenet relevanta innebörder trätt fram i textmaterialet, 
förde jag dem samman i preliminära kluster, som kom att ändras efterhand som 
analysen fortskred. Dynamiken i processen gör det viktigt att initialt arbeta med 
relativt små kluster, trots att de kan bli många till antalet. När mina kluster 
började ta fastare form och blivit färre, kunde jag börja reflektera över vad det 
var som var essensen i fenomenet. Essensen är det mönster av innebörder, som 
karaktäriserar det aktuella fenomenet. Denna beskrivning fick ändras flera 
gånger innan den fann sin slutliga form. Efter detta inleddes sökandet efter 
fenomenets nyanser och variationer för att jag skulle kunna finna det som anger 
både fenomenets inre och yttre horisonter. Essensen är central för att hela 
resultatet och nyanserna ska förstås, och därför beskrivs den först i resultattexten. 
Därefter presenteras övriga innebörder i så kallade konstituenter. I 
konstituenterna ges exempel på hur informanterna själva uttrycker innebörder i 
form av intervjuutdrag. Dessa utdrag representerar de mest partikulära och 
kontextberoende innebörderna (Dahlberg, 2006 C).  

Analysen av de empiriska studierna 
Materialet, som analyserats i de empiriska studierna, har bestått av text; 
fältanteckningar från observationer och utskrifter från intervjuer och samtal.  

Jag transkriberade själv intervjuerna med det första paret. Resterande intervjuer 
och samtal transkriberades av andra personer. Jag kontrollerade och korrigerade 
alla utskrifter innan analyserna påbörjades. Trots upprepade genomlyssningar har 
allt inspelat material inte gått att teckna ned. Min bedömning är dock att den lilla 
mängd, som inte gått att transkribera, inte bör ha haft någon betydelse för 
resultatet51.

Vid transkriberingen noterades även pauser i intervjuerna och samtalen med 
punkter … . Andra uttryck och ljud som kom från informanten och mig skrevs 
också ut. För att skilja sådant, som inflikades av den andre under tiden som 
informanten eller jag frågade eller berättade något, sattes detta inom parentes: 

D: … Jag har bara en förhoppning, och det är att den dan det är 
slut, att det ska gå fort (hm hm).

                                                                                                                               
horisonterna är viktiga för att i bord-exemplet avgöra, om det är ett matbord, skrivbord eller ett 
målarbord för något annat ändamål.  

51 Den sammanlagda mängden transkriberade intervjuer och samtalsdata uppgår till drygt 500 sidor 
med dubbelt radavstånd. 
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I: Tänker du mycket på det här din framtid? 
D: Nej det är inte lönt. (nej) ... (hm) 
I: Vem har det svårast i det här med din sjukdom? 
D: Ja det är väl egentligen partnern som får det (hm hm). 
I: Hur märker du det att partnern har det svårt? 
D: Hon blir tårögd. 
I: Det blir hon. (ja) Ja 

Detta sätt att hantera intervjudata i utskriften gick dock inte att följa vid 
transkriberingen av gruppintervjuerna, speciellt när flera personer inflikade 
kommentarer52 efter det att någon deltagare sagt något som rönte samstämmighet 
eller andra känslor. I dessa situationer går det inte ens alltid att hålla isär 
personerna, vilket blir tydligt i detta citat, där siffrorna står för de olika 
deltagarna:  

4- Det är inte alltid bara make eller maka utan det är ofta barnen 
där också. 
3- Ja det är det också. 
1- Barnen är värre. 
5- Ja barnen är värre. 
4- Ja precis jag tycker ibland att barnen är mycket, mycket värre. 
3- Det är nog så att det är sådan skam. Skam med den här 
sjukdomen så att jag menar hade den varit svårt hjärtsjuka eller så 
tror jag inte anhöriga, då beter ju sig inte anhöriga så.  
?- Nej. (instämmande med 3) 

Jag analyserade varje informants text var för sig i studie 1 och 2. När de enskilda 
informanternas data bearbetats, sammanställde jag deras innebörder var för sig. 
Därefter sammanfördes alla informanters innebörder till kluster. I detta skede 
började jag få en uppfattning om helheten av innebörderna och olika ord började 
träda fram. För att bli riktigt bekant med orden och deras olika innebörder 
studerade jag förklaringarna, som fanns till dem i SAOB53. När detta var gjort, 
reflekterade jag över klustren och hur dessa skulle kunna skapa ett mönster, som 
utgjorde essensen. När jag började få grepp om essensen, påbörjade jag en 
essensbeskrivning, som skrevs om flera gånger innan den fick en fastare och 
bestämdare form. Essensbeskrivningen kontrollerades sedan mot helheten av 
data och de i data förekommande variationerna. Därefter strukturerade och 
beskrev jag konstituenterna mot en bakgrund av essensen.  

I studie 4 har analysen skett på samma sätt fram till klusternivån, dvs. politiker- 
tjänstemanna- och biståndsbedömaregruppernas texter analyserades var för sig. 
När de enskilda gruppernas data bearbetats, sammanställde jag gruppernas 
innebörder var för sig. Därefter sammanfördes alla innebörder till kluster. Den 
fenomenologiska analysen gick sedan inte att fullfölja. Kvaliteten på data var 

                                                          
52 I gruppintervjuerna hände det då och då att informanterna pratade i ’munnen’ på varandra. 
53  Svenska akademins ordbok, webbaserad, Göteborgs universitet, 2008-02-12: 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
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sådan att det inte gick att nå fram till en essens. Därför fick analysen stanna på en 
tematisk nivå, dvs. klustren sammanfördes till innebördsteman.  

Livsvärldshermeneutisk analys 
I en livsvärldshermeneutisk analys tolkas forskningsdata54 för att ett fenomen 
skall kunna förstås och också förklaras. Målet med tolkningen är att skapa en ny 
helhet av fenomenet som studeras (Dahlberg, m.fl., 2008). Liksom i den 
fenomenologiska analysen gäller det inom livsvärldshermeneutiken att vara 
öppen mot forskningsdata och dess innebörder. Finns inte öppenheten hos 
forskaren, finns en stor risk att tolkningen tappar kontakten med fenomenet, när 
förförståelsen, annan forskning eller en fastlagd teori används som tolkningsstöd 
i analysen. Forskaren bör också, så gott det går, vara medveten om sin 
förförståelse, så att inte den blir föremål för analys i stället för forskningsdata. En 
teori bör användas med försiktighet på grund av risken att den tar över 
förståelsen och skymmer data, vilket kan innebära att viktig information hamnar 
utanför analysramarna (Dahlberg, m.fl., 2008).  

När man söker efter nya sätt att förstå ett fenomen, är det viktigt att söka efter 
’annanheten’ i stället för att bekräfta sin egen förförståelse. Att forskaren tyglar 
sin framväxande förståelse och förförståelsen är med andra ord centralt även 
inom livsvärldshermeneutiken. Bästa sättet att avslöja förförståelsens inverkan är 
att sätta den på spel, dvs. att utsätta den för kritisk granskning, dels av forskaren 
själv och dels av andra som handledare eller kollegor (Gadamer, 2001). Detta 
kan ske genom att man beskriver sin förförståelse så gott det går, väl vetandes att 
all förförståelse inte är nåbar, men är den väl beskriven på något sätt, så går den 
att skärskåda i förhållande till det som tolkas. Om förförståelsen finns 
presenterad i forskningsrapporten, kan läsaren se vilken kunskapsbakgrund 
forskaren kommer ifrån och får också en möjlighet att bedöma tolkningarnas 
giltighet och generaliserbarhet.  

Den tolkande analysprocessen, liksom den beskrivande, beskrivs oftast som en 
spiralformad rörelse, där forskaren rör sig mellan fenomenets helhet och dess 
delar. Jag inledde processen med att skapa en preliminär förståelse av fenomenet 
och dess kontext genom att med öppet sinne läsa resultaten för att sedan gå 
tillbaka och läsa allt insamlat material och så att säga föra en dialog med texten. 
Jag prövade olika förklaringar till fenomenet och skrev ned mina tolkningar. 
Handledare och kollegor fick kritiskt granska min preliminära tolkning för att 
bedöma i vilken grad förförståelsen hade dominerat den inledande fasen i 
analysen. Efter detta gick jag vidare med att tolka mina resultat mot teorin om 
intentionalitet, för att se om detta kunde tillföra tolkningen och förståelsen något 
nytt. Jag prövade också i vilken grad tolkningarna kunde belysa och förklara 
redan funna innebörder. En huvudtolkning, som kommer sist i processen, skall 

                                                          
54  Forskningsdata i hermeneutisk analys brukar bestå av en text. Gadamer (2001) menar att alla 

skrivna texter har en grundläggande samhörighet i språket. Därför kan transkriberade intervjuer, 
liksom fallet i fenomenologisk analys, också ses som text, som kan vara föremål för tolkning i en 
hermeneutisk analys.  
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alltså gripa över allt redan analyserat forskningsmaterial (Dahlberg, m.fl., 2008; 
Nyström, 2003). Huvudtolkningen kan också beskrivas som en sammanfattande 
tolkning. 

Sammanfattande tolkning 
Resultatet av de två första empiriska analyserna (studie 1 och 2) visar hur 
fenomenet kännetecknas av förlust av mening55, vilket tycks bero på att den 
sjukes möjlighet att gripa tag i världen är störd. Detta syntes tydligast i studie 2, 
men med den som bakgrund kunde också denna innebörd framträda i studie 1. I 
den senare kompenseras detta förhållande i stor utsträckning av partnern och 
syntes därför inte lika tydligt.  

Jag ville undersöka om det skulle gå att ytterligare fördjupa förståelsen av hur 
det är att leva med demenssjukdom samt ge någon slags förklaring till det som 
verkar vara minnes- och inlärningssvagheter. Därför genomfördes en tolkning 
med en livsvärldshermeneutisk ansats, inspirerad av Nyström (2003). När de 
demenssjukas störda intentionalitet trädde fram mer och mer i denna tolkning, 
användes den fenomenologiska teorin om intentionalitet (Merleau-Ponty, 2002) i 
det fortsatta tolkningsarbetet.  

Inledningsvis analyserades de empiriska resultaten utifrån min förförståelse och 
formulerades i en text. Den första texten granskades sedan av mina handledare. 
Därefter gick jag tillbaka till de innebörder i data, som låg till grund för resultatet 
av de två empiriska studierna, skrev ånyo ner en tolkning och fortsatte så under 
tiden som tolkningen utvecklades och inte stod stilla. De efterföljande texterna 
med tolkningsförslag har sedan granskats av handledare och doktorandkollegor 
vid flera tillfällen. Efter granskningarna har jag gått tillbaka till fenomenet och 
utvecklat min tolkning och skapat en ny text. Denna text har under analysens 
gång sett olika ut och ändrats markant. När jag kom till en punkt där de 
demenssjukas störda erfarande av världen blev alltmer framträdande, ville jag 
pröva om teorin om intentionalitet56 skulle kunna belysa vissa av fenomenets 
innebörder ytterligare. Det slutliga resultatet blev en tolkning, där innebörden av 
de sjukas störda intentionalitet presenteras i fem teman. Också i denna del av 
analysen, när jag lagt till en teori, har handledare och doktorandkollegor granskat 
texterna.  

I den sammanfattande tolkningen (studie 3), som utgick från de empiriska 
resultaten i studie 1 och 2, använde jag mig alltså av en bestämd teori för att 
belysa fenomenet, men även av min förförståelse. Min förförståelse kommer från 
erfarenheter av vårdande och samtal med demenssjuka och deras anhöriga om 
hur det är att leva med demenssjukdom. Erfarenheten kommer från arbetet som 
vårdare på sjukhus, sjukhem, särskilt boende och gruppboende för demenssjuka, 

                                                          
55  Med ’mening’ åsyftas det sätt varmed vi erfar saker och ting omkring oss som något, vilket 

kunskapsteoretiskt kan betecknas med intentionalitet (se s. 31 under vetenskapliga utgångspunkter).  
56  Merleau-Ponty (2002) ”Phenomenology of perception”, Del 1, Kapitel 3 och 4, samt Merleau-

Ponty (2004), ”Lovtal till filosofin”. Kapitlet ”Varseblivningens primära ställning – och dess 
filosofiska konsekvenser” (Texterna i denna bok är skrivna mellan 1945-1960). 
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men även från dagverksamhet för demenssjuka och möten med dem i deras hem. 
Erfarenheten innefattar också andra vårdares berättelser. En annan del av min 
förförståelse kommer från litteratur, som jag läst om demens, såsom vetenskaplig 
litteratur, läroböcker, skönlitteratur och självbiografier. Ytterligare en del av min 
förförståelse kommer från teveprogram och filmer jag sett, där demenssjuka 
individer förekommit, dels som verkligt sjuka och dels som gestaltade av 
skådespelare.  

Denna min förförståelse, som även utvecklats under själva forskningsprocessen, 
kan formuleras så här: en människa, som drabbats av demenssjukdom, påverkas 
inte till att börja med i någon större utsträckning i det dagliga livet och tänker 
inte heller på sin sjukdom, när livet flyter på som vanligt. Det är då den sjuke 
plötsligt märker att göromål, som tidigare var naturliga och enkla, stannar upp 
eller är ogörliga, som man lider och fylls av känslor som ångest, ilska och sorg. 
Då sjukdomen blivit än mer uttalad behöver man ofta mycket hjälp, och då 
kommer ofta ensamheten och oron smygande. Personen börjar då sökandet efter 
andra människor eller efter en plats där man känner sig hemma. Den sjuke kan 
också bli passiv och sittande till synes sysslolös. Det finns ofta något som är 
svårt att förstå och som kan visa sig i obegripliga handlingar. Dessa handlingar 
kan vid närmare eftertanke visa sig vara adekvata reaktioner på en, för den sjuke
svårförståelig värld. Ibland kan den sjuke plötsligt och oväntat utföra göromål, 
som han eller hon annars behöver hjälp med. Då kan man få en glimt av hur 
individen tedde sig innan sjukdomen. 

Etiska överväganden i de empiriska studierna 
De etiska frågeställningarna blev tydliga redan i avhandlingsarbetets inledande 
skede. För de empiriska studierna med demenssjuka behövdes etiskt tillstånd. 
Detta var före den nya lagen om etikprövning (LEP, 2003) började gälla. 
Tillstånd söktes hos och beviljades av dåvarande forskningsetikkommittén vid 
Göteborgs universitet57. Den tredje empiriska studien bedömdes inte nödvändig 
att prövas enligt lagen om etikprövning, eftersom inga patienter deltog i denna 
(Helsingforsdeklarationen, 2002; LEP, 2003).  

Det etiskt problematiska i studierna med demenssjuka var risken att 
studiedeltagaren inte var medveten om att han eller hon deltog i ett 
forskningsprojekt trots att man en gång lämnat sitt samtycke. Det var därför 
viktigt att inbegripa en närstående, som även fick ge sitt samtycke till att den 
demenssjuke deltog i studien. Detta är något som rekommenderas av 
Vetenskapsrådet (2002) och även tas upp i Helsingforsdeklarationen (2002), när 
forskning innefattar svaga och utsatta personer.  

Det viktigaste var ändå att även om individen inte var medveten om sitt 
deltagande i forskningsprojektet, så skulle denne känna sig lugn och trygg i sitt 

                                                          
57  Diarienummer: L 263-98 och Ö 403-01 
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deltagande. Därför strävade jag som projektledare att, i enlighet med Miller och 
Bells (2002) idéer om forskning som inkluderar svaga personer, ha en stödjande 
hållning och kontinuerligt reflektera över om studiedeltagarna verkligen ville 
vara med. Samtycket blir då ett hela tiden pågående samspel mellan deltagande 
individer och forskaren, som hela tiden får vara beredd på att deltagare kan välja 
att avstå från att vara med.  

Vikten av detta samspel blev mycket tydligt i arbetet med de ensamboende 
demenssjuka. Vid ett tillfälle avbröt jag ett besök, när den demenssjuke var 
nedstämd och ur sina vanliga gängor. Jag kände att personen i fråga egentligen 
behövde stöd, men när jag frågade om denne ville att jag skulle komma in, 
avböjde informanten detta. I studien med ensamboende ingick också en person 
med hörselnedsättning. Efter två besök kände jag att forskningspersonen inte var 
intresserad av mina besök och inte förstod varför jag kom. Orsaken till ointresset 
kan ha berott på hörselproblemet. Jag besökte inte den personen mer.  

Vid ett tillfälle blev jag uppringd av en hemvårdare efter mitt första besök hos en 
ensamboende demenssjuk. Vid besöket hade denne varit på bra humör, och som 
jag uppfattade det, var jag välkommen tillbaka. Hemvårdaren berättade att, när 
jag lämnat den demenssjuke, denne inte kunde förstå vem jag var eller vilket mitt 
ärende varit. Efter att ha övervägt den svåra situation den sjuke befann sig i, 
valde jag ändå att göra ett nytt besök ett par dagar senare. Vid detta tillfälle 
upplevde jag inte att den sjuke fann min närvaro obehaglig eller störande. Jag 
fick inte heller någon mer antydan från hemvården att den sjuke verkade ha 
obehag av de följande besöken.  

Beslutsfattarna (studie 4) var visserligen en grupp av autonoma individer, men 
ändå kan det vara viktigt att reflektera över vilka etiska problem som kan uppstå 
i en gruppintervjusituation. Informanternas identitet kan lätt avslöjas, när de 
hämtas från en välavgränsad population. Jag beskriver informanterna, så att det 
inte utan stor möda skall gå att förstå vilka som deltagit, exempelvis genom att 
inte ange organisatorisk tillhörighet tillsammans med kön. Intervjucitaten är 
språkjusterade för att dölja språkligt betingade personliga kännetecken.  

Det var ju inte osannolikt att behov av stöd, vård och behandling hos de 
demenssjuka och deras partner skulle kunna visa sig under de empiriska 
studierna. Jag hade därför en överenskommelse med kommunvården och 
primärvården, vilken innebar att jag snabbt kunde förmedla kontakt med en 
demenssjuksköterska eller en distriktsläkare (se Helsingforsdeklarationen, 2002). 
Vid ett tillfälle under parstudien kontaktade jag kommunens 
demenssjuksköterska och bad om hjälp, när en partner, som kände sig uppgiven 
över sin situation, önskade samtalsstöd. 
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Resultat
I detta avsnitt presenteras först resultaten av analyserna av två empiriska studier, 
studie 1 med par där ena parten har demenssjukdom och studie 2 med 
ensamboende demenssjuka. Därefter presenteras studie 3 som är en 
sammanfattande tolkning av de empiriska resultaten i studie 1 och 2. Sist 
presenteras studie 4 som är ytterligare en empirisk studie, med beslutsfattare 
inom vård och omsorg. I studie 1 och 2, som baseras på den reflekterande 
livsvärldsforskningsteorin (Dahlberg, m.fl., 2008), redogörs först för essensen 
och därefter för konstituenterna. I studie 4, som utgår från samma ansats, 
stannade analysen på en tematisk nivå. 

I den första studien benämns de demenssjuka som den sjuke, den demenssjuke 
eller personen med demenssjukdom, men även som den demenssjuke 
informanten. Den person, som inte har demenssjukdom, benämns i princip som 
partnern, alternativt som maka eller make. I intervjucitaten benämns den 
demenssjuke som D, partnern som P, politiker som pol, tjänstemän som tj, 
biståndsbedömare som bist och intervjuaren som I. I den fjärde studien finns 
också en siffra knuten till varje informant i intervjucitaten; den siffran följer den 
personen, så fort han eller hon uppträder i ett citat. För att tydliggöra pauser i 
intervju eller samtal anges tre punkter … .  

Studie 1 
Personen med demenssjukdom och partnern lever i en heteronom58 tillvaro, där 
den sjuke och partnern blir främlingar i den värld, som borde vara den mest 
gemensamma och bekanta. Parets tillvaro begränsas och styrs av 
demenssjukdomens verkningar. De blir osjälvständiga; den sjuke kan inte leva 
utan partnern och partnern styrs av den sjuke. Den sjukes värld blir alltmer 
diffus, vilket gör det svårt för individen att själv reda ut olika situationer som 
uppstår. Partnern tar det moraliska ansvaret för den sjuke och kan därför inte 
heller vara självständig. 

Den heteronoma tillvaron utvecklas gradvis med de verkningar 
demenssjukdomen har för paret. Den sjuke kan inte längre överblicka sin 
livssituation, när sjukdomens verkningar blir tydliga; både den sjuke och 
partnern känner sig mer eller mindre vilsna. Vilsenheten ökar det ömsesidiga 
beroendet, och partnern blir alltmer upptagen av att stödja den demenssjuke. De 
                                                          
58 Med heteronom menas motsatsen till autonom, dvs. att individen inte är självständig utan styrs av 

någon annan eller något annat. 
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handlingar som tidigare togs för givna, går inte längre att planera. Följden blir en 
tillvaro med en ny och annan mening, som är svår att förstå. Varje dag måste 
klaras av på nytt, ingenting går som på räls längre. Ovissheten och slumpen 
verkar styra parets tillvaro.  

I detta skede får paret svårt att veta vad de skall ta sig till. Partnern har vissa 
möjligheter att finna lösningar på den vardagliga tillvaron, men dessa begränsas 
av den demenssjukes ökande hjälpbehov. Den sjuke däremot har oftast ingen 
möjlighet att lösa sin eller den gemensamma vardagstillvaron. I sina försök att 
finna lösningar ställer den sjuke frågor till sin partner. Partnern svarar, men 
svaren leder ingen vart, eftersom den sjuke inte kommer ihåg utan fortfar att 
känna sig vilsen och bekymrad. Den sjuke upprepar sina frågor om och om igen. 
Partnern fortsätter att svara om och om igen och upplever en ökande hopplöshet i 
känslan av att det inte finns någon gemensam utväg.  

I denna svåra tillvaro känner sig paret mest hemma i sin gemensamma bostad, 
vilket emellertid kan vara en skenbar trygghet. De kommer inte undan 
sjukdomens verkningar där heller. Hemmet kan ändå ge paret en viss möjlighet 
till vila, trots att samma trygga hemkänsla som tidigare inte vill infinna sig. 
Partnern tar ansvaret för tillvaron och blir därför både bildligt och bokstavligt 
bunden till hemmet. Partnern vet att hon eller han inte kan klara av detta ansvar i 
längden. Man kan inte påverka förloppet och känslor av meningslöshet och 
hopplöshet finns mer eller mindre alltid. Det vardagligas förändring bidrar till en 
känsla av hemlöshet.  

Innebörden av att leva med demenssjukdom för par, där ena parten har demens-
sjukdom, tydliggörs ytterligare i de följande konstituenterna: Obalans i ansvar, 
Meningslöshet, Hopplöshet och Hemlöshet i tillvaron.

Obalans i ansvar 
När demenssjukdomen gradvis tar över den drabbades värld, får han eller hon 
allt svårare att ta ansvar för den gemensamma tillvaron. Flera av de demenssjuka 
informanterna försöker ta sitt ansvar, sin del av det gemensamma, som hör till 
livet, relationen och hemmet. Här finns ingen framgång i längden för den sjuke, 
utan partnern kommer successivt att ta över den sjukes ansvar och tar därmed 
även på sig ett dygnet-runt-ansvar för den gemensamma tillvaron, med allt vad 
det innebär med nya ansvarsområden. När jag frågade en partner, om den sjuka 
brukade inleda samtal själv, började han spontant berätta om deras förändrade 
situation.  

P: Ja, ja och de har pratat om detta [händelser i den demenssjuka 
makans liv] och då har jag varit med och hört detta och bara för 
att komma igång med lite samtal på dagen då, då börjar jag med 
detta. Ja, men det är ... är alltså det att ... det som blir så att säga 
det pratet om dagen. Men sedan så är det likadant igen. Då sitter 
hon bara och tittar på mig och så, tittar på mig när jag gör i 
ordning middagen och så frukost och sådant. Ja det blir inte så 



55

mycket på frukosten för då kommer hon ju efter, men på middagen 
och sådant då ... hon tycker att jag, jag klarar det bra. Det säger 
hon. Ja, jo då men jag, på ett år har jag lärt mig mycket i kö[ket], i 
matlagning. Ja. (I: Det är sista året det har skett en förändring.) Ja
en större förändring. (I: Hur har den varit för dig den här 
förändringen?) Ja, det vet du att det inte är så trevligt heller för ... 
här ... det är som jag sade tidigare att det har varit stressigt och 
lite nervöst då. Bekymmersamt, mycket bekymmer, ja. ... För att 
hon, jag tror inte att jag har haft tankar på allt. Rena kläder när 
hon skall ut och vilka kläder hon skall ha på sig, jo hon, hon, hon 
frågar mig som hon aldrig har gjort förut alltså. Och det har blivit 
det sista året nu som varit värst. 

En av de demenssjuka informanterna var däremot relativt självständig. Han var 
aktiv och var ute och cyklade på egen hand. Eftersom han blivit av med sitt 
körkort, behövde han till exempel planera hur han skulle förflytta tyngre föremål. 
Han vistades på dagverksamhet, som han kunde uppleva som sin arbetsplats och 
som han begav sig till spontant även andra dagar än de som var inplanerade. I 
intervjun frågade jag honom, hur det är på dagverksamheten.  

D: Jo, till, till början med tyckte jag det var väldigt långtråkigt. … 
De dagarna jag är där en [av de] längsta dagarna jag kommer 
ihåg, skratt. Men, men sen men … ja det kom en, en flicka där som, 
som heter X, de är roliga. (I: Vad gör du när du är där?) Jag ser på 
teve [på dagverksamheten], … jag pratar, [jag går] ut och ut och 
handlar, [gör] inköp … ja, ja jag har inte, inte [hand om]
utbetalningar, ja jag, svår vägning … Ja jag pratar med den 
flickan [i personalen] … och ti, tiden går rätt så fort. … (I: Hur 
ofta är du där?) Ja jag, det är varje tisdag och sen har jag gått, 
även har andra dagar, sen jag träffat den flickan. … Men jag får 
gå, ja tisdagar och jag tror jag kan även gå tis, tisdag och to, 
torsdag om jag vill, också jag vill gå. (I: Vad är det som är det 
bästa med dagverksamheten?) Ja, ma, maten är god, tycker jag … 
Nej tack för det kostar ju kaffe och smörgås … nej nu, ma, maten 
den något. Ja den, den är god och … någonting nytt varje dag 
också. … Ja det är en stor fråga det, jag ser, ser mig inte sjuk nu. 
Ja det men när man ser de andra det ja det är ganska svårt, dom 
kan knappt, ja dom kan inte röra sig knappt. … Ja det är svårt. 

Vardagen blir fylld av åtaganden och göromål, vars fullföljande kan kännas 
oöverstigliga, när tillvaron i hög grad är påverkad av demenssjukdomen. En sjuk 
kvinna försökte ta ansvar för sina släktingars bemärkelsedagar och ett framtida 
läkarbesök. Hennes försök var inte framgångsrika. Känslan av att detta var 
viktigt hade inte någon kontakt med de aktuella datumen. Hon försökte också 
dela det gemensamma ansvaret för hushållet. Att ta hand om disken tog timmar, 
blommorna vattnades flera gånger per dag och olika föremål sorterades och bars 
runt i flera timmar. Ett annat sätt att ta ansvar för och bringa reda i tillvaron gav 
en demenssjuk man uttryck för. Han samlade all reklam och satte in den i 
pärmar. Räkningarna, som han brukade ta ansvar för, gav honom inte samma 
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mening längre; de försvann i stället bland allt han samlade. Hans partner 
berättade detta, när jag frågade, om maken brukar lägga undan föremål. 

P: Ja, han ville gärna ett tag, då hade han det för sig att han 
skulle, suck [samla all] reklam som kom. Han har en sådan där 
hålslagare … ja ja, [och] ta det [reklamen] och sätta in i pärmar. 
Men det har han slutat med nu, men det höll han på med ett tag. 
Och det är pärmar som om det vore ett helt företag där inne på 
hans rum, som han samlar och han, han hittar ju inte grejer. Jag 
har ju aldrig behövt tagit hand om några papper och räkningar 
förut. Men det har ju jag fått gjort för jag visste ju inte var de 
fanns. Han lade dem överallt.  

För de demenssjuka, som inte längre tar ett ansvar, byts aktivitet mot passivitet. 
När exempelvis partnern är borta från hemmet, sitter den sjuke kvar vid 
köksbordet eller vandrar oroligt omkring i bostaden i sitt sökande efter partnern. 
Passiviteten kan gå så långt att den sjuke inte tar något som helst ansvar, inte ens 
tillsammans med partnern, vilket kan yttra sig i att man inte ens får i sig maten. 
Från att ha varit en kompetent, aktiv och ansvarstagande person, ter sig den sjuke 
helt passiv. Livet reduceras i stället till en väntan på att det skall ta slut. I 
följande citat frågar jag den demenssjuke informanten om vad han har för sig på 
dagarna förutom att vila och äta. 

D: Ytterst minsta tänkbara. (I: Varför är det ytterst minsta 
tänkbara?) Ja det är inget som sporrar. (I: Varför är det ingenting 
som driver på?) Ja jag har ju egentligen inget mål nu. Livet är ju 
blåst. (I: Har det varit så här länge, att du inte har något mål 
längre?) Ja det är väl ett par år och väl det. … Ja sånt är det. (I: 
Det här med att läsa böcker eller läsa tidningar, är det någonting du 
gör nuförtiden?) Det gjorde jag ju förr men det gör jag aldrig nu.
(I: Varför gör du det inte nu?) Ja det är bara det att det blir en 
röra när jag tittar i tidningen. Det, det blir för mycket på en gång. 
Det är väl det man orkar inte med det. 

Partnern försöker ta ansvar för hela den gemensamma tillvaron, vilket kan 
innebära en stor förändring av livet för båda parter. Den sjukes ansvar verkar gå 
över till partnern gradvis och utan diskussion. Detta kan jämföras med hur en 
förälder tar ansvar för ett litet barn, men i stället för den glädje och de framsteg 
man får, när ett barn utvecklas och blir mer självständigt, präglas tillvaron i 
skuggan av demenssjukdomen av sorg och maktlöshet, medan den sjuke blir mer 
och mer beroende. Det hela går egentligen inte att förstå. Barnet utvecklas mot 
större rörlighet, medan den sjuke blir alltmer orörlig. Partnern får då också ta 
över den sjukes ansvar för den egna personen, det vill säga att få i sig näring, 
sköta sin hygien och klädsel, men även att röra på sig. En partner berättar hur det 
känns att befalla den sjuke att gå, vilket hon gör för att hon skall orka med att 
vårda honom.  

P: Ja det bara kommer. Ja du vet att när man blir förtvivlad, för 
det blir man, då reagerar man, så gör jag i alla fall. För då måste 
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man, för man måste allting. Det går inte man måste allting // Ja 
hur skulle det bli annars // gör inte jag nånting så då, då sitter han 
lat i rullstolen eller så ligger han om inte jag sätter igång honom. 
För han följer minsta motståndets lag. Det gör vi väl allihop 
kanske. Nej men det gör han och jag har försökt hela tiden att 
hålla igång honom för annars blir det att han ligger platt. 

Ansvaret medför en brist på frihet, partnern blir bunden till den sjuke, speciellt 
om partnern inte kan eller vill lämna över ansvaret till någon annan. I ansvaret 
ingår att så mycket som möjligt finnas vid den demenssjukes sida, för att skydda 
och övervaka honom eller henne, det vill säga agera så att den sjuke är trygg och 
säker. Partnern lämnar i princip nästan aldrig honom eller henne ensam. Den 
demenssjuke blir därmed också bunden till partnern, när han eller hon inte längre 
kan ta ett praktiskt ansvar för sig själv eller för något gemensamt. Den sjuke 
klarar heller inte av att vara ute på egen hand, till exempel för att umgås med 
vänner och bekanta eller bara ta en promenad i närheten av bostaden. En 
demenssjuk informant beskrev spontant hur hon inte är med och delar ansvaret 
för det, som tidigare var naturligt för henne, när vi kom in på detta att man som 
pensionär inte behöver arbeta utan kan ägna sig åt hus och hem i stället. 

D: Nja absolut och nu har jag maken här hemma som sköter om 
det. Det är det så det och det är inget och det är inget som. (I: 
Brukar du laga mat nu för tiden?) Ja men nu har maken tagit över 
mycket måste jag säga (I: Brukar du diska nånting nu för tiden?) 
Ja det gör jag väl. Det gör vi väl båda två men nu det, det sista 
tiden har nog maken tagit över mer än han gjort förut // nu är det 
maken som tar detta då. 

Ansvaret blir i längden så tungt att partnern till slut inte orkar med det. Partnern 
kommer då att tvingas ta ansvar för avgörandet att den sjuke inte kan bo kvar 
hemma längre. Det är ett svårt beslut, särskilt som partnern oftast upplever att 
den demenssjuke mår bäst i hemmet. Beslutet undviks så länge det går, men det 
måste till slut tas, när den egna hälsan sviktar.  

P: Jag har liksom accepterat det, jag ser ju att det inte går. … Det 
är så bara, … men vi får väl se om vi kan få lite förändring på det 
så att man komma ifrån lite grann mera … så att jag ska väl ta 
denna vederbörande och [fråga] om man kan få lite avlastning. ... 
För att det är ju ingen mening med att, att man ska gå ner sig helt 
och hållet, båda två. För att det blir det förr eller senare om man 
håller på som det har varit nu ett tag. … (I: Hur länge till känner 
du att du orkar?) Ja, det vet man aldrig riktigt, … riktigt, … det 
kan … liksom slå till när som helst. … (I: Funderar du på det här 
att makan kanske måste flytta till ett boende?) suck Ja … det är 
klart att förr eller senare blir det väl oundvikligt. … För att det har 
inte blivit någon stabilisering och ingen förbättring utan det har ju 
faktiskt bara gått en väg och … då är det väl nästan ofrånkomligt 
till slut. 
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Beslutet om flyttning till en annan boendeform för den sjuke underlättas ibland 
av sviktande kroppslig hälsa. I samband med att någon blir sjuk, kommer den 
demenssjuke hemifrån och vårdas på institution inom landstinget eller 
kommunen. Det brukar vara lättare för partnern att ta det slutgiltiga svåra 
beslutet att den sjuke inte kan komma tillbaka hem, när väl en förflyttning skett. 
Ingen av makarna kan påverka att ansvaret förskjuts, de står maktlösa i denna 
process, som slutar med att de skiljs åt.  

Meningslöshet
Paren får så småningom allt svårare att finna mål och mening i tillvaron. Den 
sjuke försöker skapa mening i sin tillvaro, därför kan exempelvis vistelsen på 
dagverksamheten förstås som ett arbete. Ett annat sätt kan vara att försöka hålla 
sig fast i tiden genom att anstränga sig att hålla ordning på flera klockor 
samtidigt. En demenssjuk upplevde att han inte bodde i sin hemstad och han 
unnande sig inte någonting för att ha råd att flytta hem. Hans partner berättade 
om detta. 

P: Han har blivit så ekonomisk. Han har inte råd till någonting, för 
att det ska räcka så att han kan flytta hem till X-stad och han har 
gott ställt. Men han har inte råd till någonting.  

När den sjuke får svårt att finna mening i tillvaron, får han eller hon i stället be 
om hjälp med det som förut föll sig helt naturligt. Den sjuke kan fråga partnern:
“Du, du nu hur … när föddes vår dotter och när flyttade vi in här?” Partnern 
upplever den sjukes frågor som meningslösa. Svaren tycks inte få fäste hos den 
sjuke, då samma frågor kommer om och om igen. Den sjukes göromål blir 
meningslösa och avsaknaden av göromål får inte heller någon betydelse i deras 
gemensamma tillvaro. En partner beskriver den demenssjukes sysslolöshet och 
ointresse för deras dagliga tillvaro: 

P: Neej, han, han reagerar inte. Han bryr sig inte. För det är 
därför säkert det går så hastigt nedåt. Har man lite … livsvilja och 
lite intressen och lite, då, då klarar man av saker och ting. Men 
alltså det, det är nog därför det går så hastigt nedåt. Teven går 
och han, jag tror maken, inte, för han sitter här och på kvällarna 
tills jag lägger honom och, och teven går men, och inte lyfter han 
tidningen. Han slut, han har slutat med allt. Han bryr sig inte och 
det är därför det går så hastigt. Så länge man har livsvilja ja lite 
jäklar anamma då, då klarar man av saker och ting. Det är bara 
så.

Samvaron med anhöriga och vänner minskar och blir ofta oregelbunden. Det 
minskade umgänget gör paret ensamt och späder på känslan av meningslöshet i 
tillvaron. Den sjuke kan även uppleva starka känslor av ensamhet, om partnern är 
utom synhåll. Konsekvensen av detta kan bli att partnern förlorar sin möjlighet 
till en privat sfär, på grund av att den demenssjuke kontrollerar var partnern är 
och hela tiden söker efter honom eller henne. Partnern upplever sig då bunden till 
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den demenssjuke. Detta är en annan typ av bundenhet än den man känner, när 
man lever i en relation. Partnern har alltid den sjuke intill sig och blir därför 
aldrig fri. Han eller hon kan inte heller gå hemifrån utan att ha pressen på sig att 
skynda sig hem igen.  

P: Det är klart, jag har blivit väldigt låst hemma. ... Det har, kan 
jag säga blivit nästan nollställt. … För jag, jag kan inte vara 
hemifrån så långa stunder och då blir det inget av. // Ja, jag har 
varit medlem i skytteklubben i många år och vi hade skjutningar 
varje vecka och flera gånger i veckan, nästan året runt. // Där har 
jag alltid träffat mycket kompisar. Men att det har vart kan jag 
säga … jag var på årsmötet nu i år [och] det är den enda 
kontakten jag har haft däruppe. // Ja det har blivit det att jag inte 
har kunnat vara ifrån och så att det får mig inte [att] … vara uppe 
och skjuta liksom och ha oron i kroppen, det är ju liksom bara att 
kasta bort skotten. // Det har varit ett avbräck som inte har varit så 
roligt. 

Som partner blir det allt svårare att fortsätta med hobbyverksamheter, 
fritidsintressen eller eget umgänge utanför hemmet utan att planera det noga i 
förväg. Partnern måste be någon om hjälp, som kan vara med den demenssjuke. 
Det samma gäller om partnern behöver besöka vårdinrättningar eller gå till 
frisören. Partnern har ingen vana av att använda sig av vården som stöd för detta, 
utan ber syskon eller barn om hjälp. När en partner i studien bad vården om 
hjälp, var det helt klart för att hon inte hade någon annan möjlighet. Meningen 
var att hemvården skulle komma hem till paret, men i stället för att någon från 
hemvården kom, hamnade den sjuke på en avlastningsvårdplats på grund av att 
partnern uppfattades som mycket trött och sliten. Trots att den sjuke bara skulle 
vara på vårdavdelningen en vecka, kunde emellertid inte partnern ta tillfället i akt 
och vila ut.  

P: Ja, ja hm, och då var jag så slut. Detta det var i pingstveckan. 
Jag ringde på måndag, han fick komma redan dan efter på tisdag. 
För då, då sa min dotter till mig att nu orkar du inte längre. Och 
då var han där, och så var han där till på pingstafton för då tyckte 
jag, jag, ja det gjorde mig ont om honom också, för jag tyckte han 
blev nästan ändå mera, rörig där uppe [på vårdavdelningen]. Men, 
det går ju bara åt ett håll. 

Även om den sjuke är på dagverksamhet präglas partnerns vardag av ofrihet. 
Kravet att vara hemma, när den sjuke kommer hem igen, hänger hela tiden över 
honom eller henne. Ibland kan partnern inte ens sitta kvar framför teven en kväll, 
utan att den sjuke kommer och vill att han eller hon skall gå och lägga sig. Man 
kanske inte ens får sitta i fred på toaletten. Situationen kan jämföras med hur det 
är med ett litet barn, som hela tiden vill se sin förälder. Jag frågade en partner, 
om hon får vara i fred när hon gör sin morgontoalett. 

P: Ja, det kan jag, det är klart att han öppnar väl dörren till 
toaletten och undrar var jag, var jag är, för han vill se mig. Men 
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det kan jag ju göra. Och det är ju skönt att han sover på natten, så 
jag får ju sova till klockan, i regel till klockan sex och då klarar 
jag mig med det. Fast jag är ju väldigt bunden. 

Paret är oftast hemma, vilket innebär att de inte utsätter sig för risken att bli 
förnedrade, en risk som alltid finns, när paret är bland människor de inte känner. 
Denna omständighet ökar deras känslor av ensamhet och förstärker känslan av 
meningslöshet i tillvaron. En partner beskriver, varför han går och handlar 
ensam. 

P: Det har vi gjort förut, men det går inte nu. Hon lägger, hämtar 
saker och lägger i andras korgar eller kundvagnar. En del blir 
arga och en del skrattar. Ja det är så, det är så uselt det där. 
Sedan så hon är ute på banden. Det är två där på varje disk. Ja då 
tar hon och plockar där i hans. Så jag, jag vill inte att hon skall 
följa med, för att det blir bara ledsamheter. Vad skall jag göra? Vi 
kan tänka som så, att nu skall hon stjäla. Hon stjäl, hon är tjuv, att 
andra tycker och blir [arga] som hon plockar ifrån.  

Hopplöshet
Paret upplever sin tillvaro som hopplös; de kan inte se någon framtid eller finna 
något hopp. Den demenssjuke kan varken blicka framåt eller bakåt i tiden, utan 
lever i nuet. Det är en tillvaro som saknar historia. Paret kan inte längre förmedla 
sina tankar och känslor till varandra. Det intima, som tidigare var självklart i 
relationen, försvinner och det finns inget hopp om att detta kommer tillbaka. Inte 
minst svår är partnerns upplevelse av att den sjuke blir så annorlunda. En partner 
beskrev hur svårt han kan ha att förstå sin demenssjuka maka, när jag frågade 
honom om det finns dagar då den sjuka kan säga orden rätt.  

P: Ja ibland, lite grann så där men ofta kommer det där … 
fullkomligt snedvridna resonemanget. … Det blir liksom en massa 
ord som inte har någon som helst, … det finns inget som heter så 
utan det är bara en massa bokstäver som, som kommer ut. 

De vardagliga rutinerna, som innan sjukdomen var självklara, har försvunnit och 
nya måste fylla deras plats. En partner beskriver den vardagliga tillvaron med att 
den demenssjuka stiger upp vid sextiden på morgonen och börjar bekymra sig 
över vad som skall ske under dagen: ”[När hon vaknar] då håller hon på och mal 
om en massa bekymmer då som hon skall göra på dagen.” Efter frukosten vilar 
de en stund och därefter börjar hon bekymra sig om sina släktingar fram till att 
de äter middag. ”Det är samma, det finns aldrig något positivt om man säger så, 
utan bara bekymmersamma grejer.” Efter att de ätit middag blir det åter en 
stunds vila, men efter en stund börjar hon åter ta upp alla bekymmer igen. 
Partnern har svårt att vara uppmärksam på det hon säger och får svårt att se ett 
sammanhang i tillvaron. ”Så att det går ju fullkomligt [runt] i huvudet om man 
säger så.” Framåt kvällen ökar hennes aktiviteter och hon börjar ägna sig åt att 
sköta om hemmet. Partnern upplever hennes aktiviteter som meningslösa. ”Då 
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ska det plockas i det och vändas och så, det händer inget effektivt utan det är väl 
liksom bara att det ska göras någonting.” Vid tvåtiden på natten är hon färdig att 
lägga sig att sova. Hennes förberedelser innan hon går och lägger sig tar ungefär 
två timmar. Det finns ingen utsikt att detta skall bli bättre.  

Partnern har inget hopp om att kunna ta ansvar för den demenssjukes tillvaro i 
längden. I stället för att planera för det oundvikliga, undviker partnern att ta 
beslutet om att den sjuke skall flytta till SÄBO59. Partnern försöker i stället hålla 
ut så länge han eller hon kan. Partnern till en man, som inte vill ta emot vård, 
beskrev sin upplevelse av deras situation: ”Ja, det enda jag vet [är] att jag kör så 
länge jag orkar och sen, sen är det inget att välja på, utan han får komma in i 
vården.”

Hemlöshet i tillvaron 
Att leva med demenssjukdom karaktäriseras av en känsla av hemlöshet, antingen 
man är sjuk eller är partner till en demenssjuk. Innan hemlösheten blir dominant 
längre fram i demenssjukdomen finns en vilsenhet, som visar sig redan tidigt i 
sjukdomen. Detta kan partnern märka genom att stundvis inte vara igenkänd av 
den sjuke. En partner visste aldrig hur dagen skulle gestalta sig, om hon 
exempelvis skulle bli igenkänd av maken.  

P: Ja det var att han kom, han kunde säga gå ut ur huset och 
försvinn härifrån. Och sen, och det hände även ... det händer även 
idag, att han vet inte, vem, vem jag är. På något sätt, jag kan inte 
förklara det, ... det var väl, var det någon som frågade eller var det 
’Vad heter din fru? Ja hon heter X ... nej ... hon heter X. Jaha, det 
heter min maka också’, sade han då, på något underligt sätt.  

När den sjuke inte kommer ihåg namnen på kända platser och inte känner igen 
sin partner, kan partnern bli irriterad. Detta kan hända före, men även efter det att 
partnern förstått att detta beror på demenssjukdomen. Det påverkar deras 
förhållande. En demenssjuk informant berättade att partnern klagade på honom 
för att han inte kom ihåg hennes namn. Han upplevde att det var jobbigt att inte 
komma ihåg namn och när partnern klagade på honom över detta. När jag 
frågade, hur detta kändes fick jag detta svar: ”Ja, jag är inte glad över det … 
men det är ingenting jag kan göra åt det. … Jag är inte lika glad på jorden.” 

Känslor av vilsenhet och hemlöshet kan även göra att den demenssjuke blir 
hotfull och aggressiv. Den sjuke kan plötsligt uppleva att det finns en främling i 
hemmet, en okänd person, som man inte känner igen och som även kan upplevas 
som ett hot. Den okända och kanske hotfulla personen kan vara den partner, som 
han eller hon levt med i många år. En partner beskriver hur den sjuke varit 
hotfull och verbalt aggressiv, men även handgripligen gett sig på henne:  

                                                          
59 SÄBO är en vedertagen förkortning av särskilt boende, den form av bostad inom institution, som 

erbjuds av kommunerna till personer som oftast på grund sjukdom eller annat funktionshinder, inte 
klarar av att bo kvar i sin bostad.  
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P: [han] sa ’gå ut ur, ur huset här. Nej, det kan inte jag’, sa jag, 
’för huset är mitt’. För jag satt och såg på teven. Och då sa han: 
’Du får inte se på den för den är min.’ // Och då så, så kom han 
bakom och så gjorde han så, [slog] i huvudet på mig, och jag, jag 
tyckte rätt så hårt. // I huvudet ja ... och då så flög jag ju upp och 
sa, ’Ja vad gör du?’ ... Och då så stötte jag väl till honom. Och då 
så tog han mig i armarna, han är ju stark som en björn, han är 
väldigt, väldigt stark.  

När vilsenheten mer och mer ersätts av känslan av hemlöshet, får den 
demenssjuke svårt att känna igen sig i tiden och även i språket. Den sjuke vet då 
inte vilken dag det är och vad klockan är. Den sjuke kan blanda ihop sin historia 
med nutiden och kan ha svårt hålla isär då och nu. Den sjuke klarar heller inte av 
att läsa böcker eller tidningar och kan därmed inte diskutera något sådant. Det 
som den sjuke tidigare uppskattat, hör till det förgångna. Språket påverkas också, 
när den sjuke inte känner sig hemma i det. Han eller hon får svårt att uttrycka sig. 
Den sjuke kämpar mot sin situation och försöker förstå det som händer. ”Du 
skall veta att det är väldigt svårt för mig att bära mig rätt åt.”, var de avslutande 
orden som en av de demenssjuka sade till mig, när vi tog avsked efter intervjun. 
En partner beskriver den demenssjukes kamp för att hålla ihop tiden: 

P: Nej, det är bara tiden och … och … hon har en väggklocka där 
uppe [på övervåningen] som går väldigt bra men den kan hon inte 
titta på utan ... då ska hon hålla på med en massa gamla 
armbandsklockor hon har och …[de] ska skruvas upp och ställas. 
… Det kan vara mitt i nätterna ibland.  

Känslan av hemlöshet inbegriper känslor av ensamhet hos den demenssjuke. 
Denna känsla lindras av partnern, som i princip alltid är med den sjuke. Känslan 
av ensamhet kan bli så stark att han eller hon ständigt följer sin partner. När 
partnern är utom synhåll letar den sjuke efter honom eller henne. Partnern kan 
vara på toaletten eller i ett annat rum, men även vara hemifrån bara en kort stund. 
Om den sjuke inte hittar honom eller henne, kan den sjuke ge sig ut att leta. När 
den sjuke väl är utanför bostaden, har han eller hon små möjligheter att hitta 
hem. En partner redogör för detta: 

(P) Det har hänt några gånger. Första gången, då ringde polisen, 
och då hittade han inte hem. Då hade han varit hos sin bror, han 
bor på X-vägen. Sen var det när jag tvättade en dag, det är rakt 
ned här, då var dörren låst när jag kom upp. Då tänkte jag; ’Var 
ska jag leta?’ Då var det en bekant som ringer på sin mobiltelefon 
att han hade maken på torget. Han hade sagt att jag inte var 
hemma och han hittade inte hem. Men då kom dom hem med 
honom. Det har hänt en gång då skulle han gå och lägga på ett 
brev och han gick till banken i stället. Då var det en annan bekant 
som ringde och sa att, att han var där. Så det har varit sådana där, 
men han har, det är alltid någon som hjälper honom.  
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Att inte känna igen sin partner, sina grannar eller uppleva sig vara någon 
annanstans än på sin hemort, späder på den sjukes känsla av ensamhet, vilsenhet 
och hemlöshet. Den demenssjuke får svårt att vara någon annanstans än hemma. 
Detta visar sig, när paret till exempel är hos släkt och vänner, som man tidigare 
trivts hos. Längtan efter hemmet blir så stark att den sjuke vill bryta upp och 
återvända hem, trots att paret är borta tillsammans. Hemlösheten i tillvaron 
innebär också att den sjuke inte trivs på offentliga platser. Partnern får istället 
passa på att göra ärenden, när den sjuke är på dagverksamhet eller är med någon 
släkting eller vän. Känslan av hemlöshet kan bli så stark att den sjuke inte vill 
lämna hemmet och därmed inte vill gå med på exempelvis bingo eller andra 
aktiviteter. Ensamheten blir då påtaglig även för partnern.  

Parets kontakter med andra minskar allt eftersom tiden går, och den sjuke får allt 
svårare att umgås med personer, som paret inte har daglig kontakt med. När den 
demenssjuke blir utanför i umgänget och sitter tyst, klarar inte paret att behålla 
sina kontakter med andra, inte ens med släkten. Detta drabbar partnern hårt och 
gör honom eller henne ensam. Det kan vara så att partnern inte vill träffa andra 
för att undvika skammen som följer med att den sjuke uppfattas som galen, tokig 
eller som en tjuv. Partnern orkar inte heller med att den sjuke hela tiden vill hem, 
när de väl är borta från hemmet. Partnern väljer därför ofta att stanna hemma. 
Konsekvensen blir hur som helst att paret inte kan umgås med andra lika mycket 
eller på samma sätt som tidigare. Partnern känner också en ensamhet i och med 
att parrelationen förändras och den intima kontakten försvinner. Den sjuke är 
samma person, men ändå inte. Relationen går mot något som är mer likt en 
föräldra- barnrelation.  

Hemmet blir den plats där man tillbringar allt mer tid, men hemmet är ändå inte 
samma hem längre. Den trygghet, som funnits i relationen och hemmet, 
förändras så att det till och med kan innebära att partnern blir hotad och utsatt för 
våld av den sjuke. Ensamheten blir också svår, när tankar och idéer, som väcks 
hos partnern, inte går att dela med den sjuke, så som det gick innan 
demenssjukdomens verkningar började dominera. Partnern kan inte skuldbelägga 
den sjuke, men inte heller diskutera detta med honom eller henne. Någon annan 
nära att dela detta med kanske inte finns. Partnern kan inte slappna av, när han 
eller hon är ute själv; även om det bara är för en kort stund känner partnern ett 
tvingande behov att skynda sig tillbaka hem. Partnern kan alltså inte slappna av 
vare sig den sjuke är med eller inte.  

Hemma är inte som hemma längre, speciellt som sjukdomen fortskrider och blir 
alltmer märkbar. En partner beskriver sin upplevelse av hemmet:”[Hemmet] är 
ingen ljus plats. Eftersom det här det går ju hellre nedåt än uppåt och sen är det 
olika dagar. En del dagar som är riktigt skapliga, [men] sen kommer det en 
sådan där svart dag.”  

Slutligen kan känslan av hemlöshet bli nästan total. Den demenssjuke känner sig 
inte hemma någonstans. Paret, som sålt sitt hus och flyttat till en lägenhet, är ett 
exempel på detta. Efter ett par år i den nya bostaden kände sig den sjuke inte 
hemma på något ställe längre. Han kom in i en tillvaro, där han levde med en 
ständig längtan att få komma hem från den hemlösa tillvaro han befann sig i.  
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P: Jo, då säger han så här att: ’Ja detta är våran sista resa’, säger 
han. ’Vi får, vi får, det var det dummaste vi har gjort att vi gav oss 
ut och reste’, säger han. Och när jag säger att vi är hemma i X-
stad, men han vet inte. Ibland så kan han titta ut och säga då att 
han är det. Men så ofta så [säger han], det är inte det rätta X-stad. 
Det är ju som han upplever det.  

I intervjun med den demenssjuke uttryckte han detta mycket tydligt. När jag 
frågade honom om det var något mer han ville säga, innan jag stängde av 
bandspelaren, sade han följande: ”Neej, det vet jag inte vad det ska vara. … Jo, 
hoppas jag, för grannarna, att få komma hem till Xstad igen.”  

Studie 2 
Den demenssjuke förlorar gradvis minnet av sig själv och sitt liv. En sjuk, som 
lever ensam, vet inte hur han eller hon skall förhålla sig till världen, eftersom den 
bara blir som en tyst bakgrund. Det är inte ofta som något i omgivningen bildar 
’figur’60 och pockar på uppmärksamhet. Man skulle kunna beskriva det som att 
en ensamboende demenssjuk lever i en diffus värld med en trasig identitet. 
Minnet av något som varit betydelsefullt för den sjuke, tycks vara det som finns 
kvar av identiteten och kan träda fram i samtal med andra personer. Det 
betydelsefulla kan exempelvis vara partnern, arbetet, händelser i ungdomen eller 
barndomen. Utmärkande för dessa minnen är att de är mycket påtagliga och att 
de inte ligger nära i tiden. 

Hemmet kan länge utgöra en trygghet. Personen med demenssjukdom ser här 
sina rum och tillhörigheter varje dag, känner igen sig och är trots allt hemma. Det 
som är utanför hemmet blir något som är okänt och otryggt, vilket gör att den 
sjuke inte lämnar hemmet på egen hand. Till slut blir även hemmet obekant. Den 
demenssjuke utför färre och färre sysslor och minnet om hur bruksföremål 
används försvinner. De ger ingen mening längre, manar inte längre till handling. 
Den sjuke använder dem inte spontant, förutom om det inte gäller de allra 
vanligaste vardagsföremålen och då enbart om de är placerade precis i 
blickfånget. Det blir som om den sjuke har svårt att se vad bruksföremålen kan 
användas till, även om namnet på dem finns kvar. Den sjuke hamnar i en tillvaro, 
där han eller hon inte överlever på egen hand längre. Andra måste komma till 
hemmet och hjälpa till med det som är viktigt för basal överlevnad. Livsrytmen 
blir långsam, när den sjuke gör allt mindre, en inre tomhet verkar uppstå när 

                                                          
60 Med ’figur’ menas här när bruksföremål eller göromål blir tydliga mot världen som bakgrund och 

pockar på uppmärksamhet och handling. Detta kan förtydligas med följande exempel: Klockan är 
tio och solen skiner ute. När jag kommer in i köket ser jag kaffebryggaren och genast pockar den på 
uppmärksamhet så att jag sätter på kaffe. Under tiden som jag väntar på att kaffet skall bli klart, 
tittar jag ut genom fönstret och ser att det verkar soligt och varmt ute. Därför tar jag med mig 
kaffekoppen och dricker mitt kaffe på verandan i vårsolens glans.  
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tankarna går trögt. Tillvaron blir tråkig, kroppsrörelserna stannar av och kroppen 
blir stilla. 

Den demenssjuke vet då inte längre hur man förhåller sig till omgivningen; den 
naturliga hållningen till världen finns inte längre. I denna svårförståeliga tillvaro 
slutar den sjuke att sköta om hemmet och sig själv, men slutar också med att 
hålla kontakten med alla, som inte står honom eller henne mycket nära. Det 
mesta, som tidigare varit väsentligt i tillvaron som olika hobbyverksamheter, 
föreningsliv och resor, blir nu betydelselöst. Glömskan blir också mer påtaglig i 
den ensamhet som följer av denna isolering. Man förmår bara tänka på enkla 
saker och det man ser. Dem eller det man inte ser blir något man i bästa fall bara 
har en vag vetskap om. 

Ett tillfälle att komma ur denna leda i tillvaron är, när en annan människa 
kommer på besök. Den sjuke kan då i samtalet och samvaron komma in i en 
naturlig hållning till världen igen och trasigheten blir inte så påtaglig i den 
stunden. I stället kan ett välbefinnande ta plats en stund. Detta är nog 
förklaringen till att man finner en mycket stark längtan efter andra människor hos 
de sjuka, om det sedan är en mor, far, syskon, barn eller bara en vänlig människa, 
som sitter ned, pratar och lyssnar.  

Innebörden av att ha demenssjukdom och leva ensam tydliggörs ytterligare i 
konstituenterna Ensamheten, Den vaga vetskapen, Längtan efter andra männi-
skor och Ledan.

Ensamheten
Den ensamhet, som personen med demenssjukdom upplever, är central. 
Ensamhet är något som nästan alltid kommer på tal och präglar samtalen. Det 
handlar om en ensamhet, som verkar finnas mer eller mindre hela tiden och som 
blir särskilt påtaglig, när den sjuke är utan andra människor i sin närmaste 
omgivning. Ensamhetskänslan finns tydligt även om den sjuke har 
hemvårdsinsatser varje dag och är på dagverksamhet flera gånger per vecka. 
Upplevelsen av att vara ensam tycks infinna sig ganska snart efter det man 
kommit tillbaka från en verksamhet utanför hemmet.  

D: Ja sen är det lika ensamt igen. Ja, när jag kommer hem. // När 
jag kommer upp här då, då går jag ofta och tar mig fem minuter 
[går och lägger mig på sängen], som blir en timme. Det är så. Jaa, 
... så egentligen så får jag väl säga att jag ... har det bra i min 
ensamhet ändå. Men jag tycker inte om ensamheten ser du. Nejdå. 

Hemvårdens besök påverkar inte heller upplevelsen av ensamheten i någon större 
utsträckning. Besöken kan ge hjälp för stunden. Det uppgiftsinriktade 
arbetssättet, som verkar prägla den mesta hemvården, engagerar emellertid inte 
den sjuke i någon högre grad, varför ett sådant besök inte ens alltid kan ge en 
momentan lindring. Man upplever att hemvårdsbesöken inte varar länge och ger 
en tidsupplevelse om 10-12 minuter; ”de har så bråttom” var ett annat sätt att 
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beskriva hemvårdarnas besök. Skälet till att dessa inte kunde stanna längre tid 
var, enligt den sjuke, att de hade så många att sköta om. Detta förhållande kan ju 
inte den sjuke påverka, även om man skulle vilja att hemvårdarna stannade kvar 
och satt ner och pratade. I själva verket var vårdarna säkerligen längre stunder 
hos den sjuke, särskilt när de exempelvis städade eller var behjälpliga med 
hygien och klädsel, men besöken i samband med måltider eller läkemedelsintag 
verkade ofta faktiskt vara ganska så korta.  

Ensamheten blir än mer påtaglig för den demenssjuke, som varken har barn eller 
syskon i livet. Den sjuke kanske inte har några återkommande kontakter med 
andra förutom dem genom vården. Att det inte finns någon att tänka på som är 
bekant och som den sjuke skulle kunna träffa, gör det hela än svårare; det blir till 
och med svårt att komma ihåg och tänka på dem, som varit riktigt nära och kära. 
En kvinnlig informant berättade hon att hon varit hos en bekant samma dag, som 
jag var hos henne. När jag frågade, hur ofta hon brukar träffa släkt och vänner, 
svarade hon: 

D: Jaa jag vet inte hur, det kan jag inte svara på. Men det är allt, 
det är bara bekanta, då är det alltid skojigt när man träffas. Det är 
det. (I: Vilka bekanta är det du brukar träffa?) Jaa, jag kan inte 
tala om det för jag, jag inte det. [Jag] kommer inte ihåg vad dom 
heter. (I: Hur är det för dig att inte komma ihåg?) Ja det blir att 
man har lite, är lite glömsk. Det blir så. När man går själv och ... 
och sådant där varenda dag nästan så ... är det så att jag glömmer 
... de andra. (I: Hur är det och vara själv?) Tråkigt som synden.  

Den ensamma tillvaron blir tom och tråkig. Ett sätt att komma undan detta är att 
sätta på teven. Den kan ge känslan av att det finns någon annan i hemmet hos 
den sjuke. Ett annat sätt är att gå och lägga sig och somna ifrån allting. När 
ensamheten blir som svårast och personen med demenssjukdom inte ser eller ens 
hör någon annan, kan upplevelsen bli så stark att han eller hon känner sig 
alldeles ensam i hela världen. En informant frågade mig om hur jag mår, när jag 
samtalade med henne om vad som kommer att hända under de närmaste 
timmarna i hennes liv. I mitt svar nämnde jag att det snart är oktober månad. Då 
började hon spontant tala om hur hon själv mår: 

D: Ja, tänk vad tiden går ändå, hur det än är så går tiden. Ja. 
Jaa då. Jodå, efter omständigheterna så ... får jag väl säga att 
jag har det bra ja. Fast det är tyst och ensamt, och tystnaden 
har jag aldrig gillat, förstår du. Nej, jag tycker om det när det 
... hörs nåt. Men här hör man jag ju inte när folk går i 
trapporna eller något, man hör ingenting. Så jag känner mig ... 
ensam i hela världen ibland. Fast jag vet att jag inte är det, så 
känner jag mig sådan. (I: Vad tänker du när du känner dig 
ensam i hela världen?) Ja jag tänk ... jag får, jag ... undrar var 
alla människor är, man ser knappt inga människor. Man sitter 
och tittar i fönstret och ... nej, man ser inga människor. Jag vet 
inte vad dom har för sig. Nej, och jag är likadan, jag sitter här 
som ett paket tycker jag nästan. Usch ja. (I: Vad tänker du när 



67

du säger ett paket?) Jaa, det kommer ingen och, det kommer ... 
nej. Jag tycker att det är ... väldigt ensamt här, förstår du. Ja. 
(I: vad gör du när du känner dig ensam?) Lägger mig och det är 
ju inte bra, det vet jag, men jag gör det. Och så ... tuppar jag 
av en liten stund, och så har jag glömt alltihopa, när jag 
[vaknar] ... så det är rätt skönt. 

Den vaga vetskapen 
De ensamboende demenssjuka fick vårdinsatser flera gånger per dag. Den sjuke 
var också på dagverksamhet flera gånger per vecka. Vetskapen om de dagliga 
vårdkontakterna finns, men varför vårdkontakterna finns är oklart för den sjuke. 
Han eller hon uppger sig sköta om sitt hem och hushåll, men samtidigt finns 
medvetenheten om att hemvården finns. En informant sade att hemvårdarna ju 
gick hem till många äldre i husen omkring. En annan uppgav att hon läste i 
tidningen eller hörde på radio för att få veta, när hon skulle till dagverksamheten. 
Vetskapen om vad som pågår är alltså väldig vag i konturerna. När vi samtalat en 
stund, blev den sjuke vanligtvis klar över att han eller hon inte skötte om 
hushållet själv, att det var någon annan som gjorde detta, men visste inte orsaken 
till att det var på det viset. På min fråga om en informant skulle klara av 
vardagliga hushållssysslor själv, svarade hon: 

D: Jag har ju inte gjort sånt på länge. Klara skulle jag väl kanske. 
Ja, jag vet inte, jag blir bortskämd också på detta viset vet du. Jaa. 
(I: Varför har det blivit att du inte har gjort det på så länge?) Jaa, 
det, jag tyckte att det är bra som det är. (I: Du menar att flickorna 
kommer.) Ja visst, dom kommer ju och hjälper mig. Dom är så 
gulliga så. Ja då, usch ja. Men det är inget roligt och sitta själv, 
det tycker jag inte om. Inte ha någon och prata med, och jag ... har 
ett behov av att prata. 

Om den demenssjuke inte vet vilken dag det är, så kan man inte heller så lätt veta 
vad som hände igår eller vad som skall komma att hända i framtiden, om någon 
varit på besök eller om någon kommer. Den demenssjuke vet inte heller namnen 
på de hemvårdare som kommer, så det går inte att tänka på enskilda vårdare. Den 
sjuke vet alltså inte, när hemvårdaren kommer eller om någon vårdare varit där. 
På min fråga till en demenssjuk man, om hur många, som brukar komma hem till 
honom, blev det bara ett vagt, undanglidande svar. 

D: Jaa, det är nog väldigt dåligt (I: Hur menar du då?) Jag vet 
inte, jag vet inte att det skall komma någon idag. (I: Har det varit 
någon hos dig idag?) Inte idag. (I: Vad tänker du när ingen 
kommer?) Ja då lägger jag mig och sover. 

Samtidigt uppgav den sjuke av och till att det kommer hemvårdare flera gånger 
om dagen och att han eller hon får hjälp med mat, hygien, tvätt och städning. 
Denna medvetenhet och omedvetenhet om tillvaron tycks existera samtidigt. I 
samtalen med den sjuke kunde frågan komma upp: “Kommer de fortfarande till 
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mig?” När samtalet fortsatte, kom vetskapen fram efter en stund att de faktiskt 
kommer. Men denna vetskap stannar inte kvar; vagheten inställer sig snabbt 
igen. Den sjuke tycks vara medveten om att man av egen kraft inte kan påverka 
detta.  

Den sjuke har svårt att tänka på det han eller hon inte ser. Följaktligen blir det 
svårt att veta något om det man inte ser, såsom hur det ser ut utanför hemmet. På 
grund av detta går man inte ut. Den demenssjuke tycks ändå veta att han eller 
hon får hjälp i hemmet, som därmed inger trygghet. I hemmet ser man 
bruksföremålen flera gånger om dagen och är därför trygg med dem. Samtidigt 
så använder den sjuke inte bruksföremålen aktivt utan verkar snarare betrakta 
dem. Det är som om kroppens förhållande till bruksföremålen stannade upp. I 
och med att kroppen inte rör sig blir också vetskapen om kroppen vag. Då jag 
ställer frågan om hur det är nu till en informant och relaterar min fråga till hans 
tidigare arbete, som kunde vara både tungt och ansvarsfullt, och påpekar att han 
då var både pigg och glad, får jag följande svar.  

D: Det är allt dåligt. (I: Hur menar du då dåligt?) Med 
kroppen, jag vet inte hur jag har det ibland. ... (I: Vad menar 
du när du säger att ’Jag vet inte hur jag har det ibland’?) Ja, då 
går jag och lägger mig. (I: Då går du och lägger dig, vad tänker 
du på då när du) Jaa, man tänker inte så mycket, jag tänker så 
lite nu så, mot vad jag har gjort. (I: Ja, vad brukar du tänka 
på?) Ingenting, så är det. Sitter här kanske, sitter ett par 
timmar här ibland. Tittar genom fönstret här och ... och så 
läser man gamla tidningar och, sådant här grejer. … (I: Vad 
brukar du tänka på när du sitter här?) Jag, jag tänker inte nåt, 
om jag säger sanningen här, för jag sitter här vid bordet och 
somnar jag här och så ... kanske jag går lägger mig igen och 
då ... så det är ingen ordning på det. (I: Hur menar du med 
ordning?) Ja, man kanske kunde ha något roligare.  

Längtan efter andra människor 
Upplevelsen av ensamheten gör att personen med demenssjukdom längtar efter 
andra människor. Andra människor kan vara mor, far, syskon, make, barn eller 
vänner, men det kan även vara vem som helst, som kan ta sig tid att samtala och 
lyssna. Den sjuke har dagliga kontakter med vården; dels med vårdare som 
kommer hem till honom eller henne, dels med vårdare på dagverksamheten. 
Hemvårdarna har svårt att fylla längtan efter andra människor i och med att de 
arbetar uppgiftsinriktat, och den sjukes upplevelse är att vårdarna bara är hos 
honom eller henne korta stunder. De skall ofta vidare till nästa hemvårdstagare 
och hinner därför inte sitta ner och samtala med den sjuke och blir på så sätt 
inget riktigt sällskap. Vårdarna är ändå uppskattade och välkomna, när de 
kommer, men den sjuke vet inte, när de var hos honom eller henne sist eller när 
de kommer nästa gång. Den sjuke vet inte deras namn, så att tänka på dem som 
enskilda personer går inte. Det kan bli så att personen med demenssjukdom 
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enbart har en vag uppfattning om att det kommer någon. Jag frågade en 
informant om det kommer någon med mat till henne: 

D: Det är nåt som jag inte vet. Inte ett dugg. Bryr jag mig inte om. 
Har du inget med dig då? (I: Nej jag hade inte med mig någonting, 
jag har ingenting med mig.) skrattar (I: Jag bara kommer och 
pratar med dig.) Ja du är snäll du. Jättesnäll.(I: Ja hur har du tänkt 
dig med maten idag?) Ja jag har inte tänkt någonting. Inte ett 
dugg. Så jag vet inte hur de har ordnat det, de säger ju aldrig nåt 
heller. (I: Är det du som ordnar?) ... Nej, det är det inte.(I: Det är 
andra som ordnar.) Jaa, det är det. Dom som bor, de bor väl här i 
närheten antar jag. (I: Är det någon du känner?) Ja, inte mer än 
att jag har träffat dom så här när man har varit här i X-stad och 
dansat. (I: Jaha, men varför kommer dom med maten till dig?) Jo 
för att, det är så bestämt att ... man skall ha den mat, och då 
kommer de med maten. Det är bra att det är färdigt [färdiglagat].
(I: Ja, vet du vem som har bestämt det?) Nej, vet jag inte, är det du 
[som har bestämt om maten]?

Om någon annan människa kommer, innebär det att den sjuke får sällskap, vilket 
uppskattas och är välkommet. Att få sitta och samtala med någon som verkligen 
lyssnar, väcker minnen, tankar och känslor. Tiden går fortare och tillvaron blir 
roligare. 

D: Ja, det är ju ... jobbigt. Glömskan är jobbig ser du. Men ... 
kommer någon här upp till mig, och sätter sig här, och vi sitter och 
pratar gamla minnen och sånt, så kommer jag ihåg en hel del. Men 
inte självmant, då glömmer jag så mycket så. Ja, men om det 
kommer någon upp och pratar: ’Kommer du ihåg när vi var där 
och där? Jajamän, det kommer jag ihåg väl.’ Men det kommer inte 
av sig själv.  

Andra människors besök tycks också innebära att personen med demenssjukdom 
har en möjlighet att få känna sig som en hel person; trasigheten blir inte lika 
kännbar. Den sjuke blir en person som känner sig uppskattad, lyssnad till och 
bekräftad. Man kan tänka sig att personen med demenssjukdom känner sig 
mindre ensam genom minnena och de tankar och känslor, som minnena väcker. I 
ett sådant samtal blir man en person att räkna med, en person som har något att 
bidra med. I citatet nedan samtalar jag med en informant, som berättar om sin 
barn- och ungdomstid. Jag bryter in och säger till henne att hon kommer ihåg den 
tiden väldigt bra. 

D: Jag kommer ihåg vissa saker sådär ja. Ja, ja du, det gör jag 
verkligen. Ja. (I: Och samtidigt när du pratar om det här, då säger 
du inte att du känner dig så ensam.) Nej inte när jag har någon och 
prata med, nej. Men när jag sitter själv.(I: Ja, fast när du kommer 
igång och pratar om den här tiden, (Ja) förr, då kommer det inte 
alls upp på det här sättet att du känner dig ensam, som det gör 
annars (Nej) när vi sitter och småpratar, (Nej, Nej, men då [är] jag 
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ju någon att prata med61) och någonstans så känner jag att du har 
någon kontakt med ditt minne som är så levande.) Ja, det är det 
faktiskt. Så hade vi, vi bodde ju i...  

En person med demenssjukdom kan faktiskt förmedla sin historia - vem ’jag’ är - 
utan att använda sig bara av ord. Ett bra exempel på det är när jag fick mycket 
god kontakt med en av informanterna under det han visade mig runt i sitt hem. 
De första gångerna lät han mig se det mesta i bostaden, men de sista gångerna 
gick han direkt på det han själv gjort och visade mig det. Vid det första tillfället 
hjälpte jag honom att hänga upp en märkessköld, vilket han inte klarade av själv. 
Då sade han plötsligt: ”Du är så snäll. Du förstår, det är inte så roligt här.” När 
han sade detta hade han något sorgset över sig, hans ivriga blick var borta och 
ögonen såg annorlunda ut än tidigare.  

Det är svårt för den demenssjuke att ta egna kontakter med andra människor. 
Oftast sker kontakten via telefon och med barnen. Att gå ut och söka upp någon 
är svårt. Det blir inte av, även om det finns bekanta och släktingar på orten. Det 
kan bero på att den sjuke inte är ute så ofta och därmed inte riktigt vet vägen 
eller ens kommer ihåg adressen. Att ringa efter en taxi blir något oöverstigligt i 
och med att man då måste uppge sin egen adress och den andra människans 
adress till någon man inte känner eller ser. Det kan även vara så att personen med 
demenssjukdom inte ens går till en vän, som bor i samma trappuppgång; den 
sjuke vet egentligen inte varför. Det blir helt enkelt inte av att hon hälsar på sin 
vän.  

D: Jaa ... det kan jag inte svara på62. Jag har aldrig varit van och 
springa i stugorna. Det gjorde aldrig min mamma heller, så jag 
brås nog på henne. Nej, men när hon [väninnan] kommer upp så 
kramar jag om henne, då är hon så välkommen så. Men det blir 
väl så, om inte jag kommer ner då så ... Ja så, ja det blir nog så, 
det är en kretsgång. Det är inte lätt och vara människa alla gånger 
vet du. Nej då.  

Det finns andra människor på dagverksamheten, vilket gör att personen med 
demenssjukdom trivs där och ser fram emot att komma dit. Där får den sjuke 
oftast prata med andra personer, som befinner sig i en liknande situation. En av 
informanterna uttryckte det som att ”Vi är på samma nivå.” Där äter den sjuke 
tillsammans med andra, går på promenader och är med på utflykter. Om den 
sjuke inte pratar med andra, så befinner han eller hon sig i alla fall bland andra 
och kan lyssna och känna samvaro med dem. När man är tillbaka i bostaden, så 
kommer ånyo längtan efter andra människor, vilken kan yttra sig i att man sitter 
och väntar på att maken skall komma hem efter arbetet och äta middag vid 
fyratiden på eftermiddagen; en make som varit död i flera år. 

                                                          
61  Detta säger hon viskande och det kommer mitt i min mening, utan att jag hör det. Därför kunde jag 

tyvärr inte fråga henne vad hon kände eller menade, när hon sade detta.  
62  Informanten säger denna första mening viskande. 
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Ledan
Känslan av ensamhet accentueras av ledan. Tiden går långsamt och alla dagar 
blir lika. ”Det är inte roligt”, eller ”Kan det inte hända något roligt”, ”Det är 
roligt när det kommer någon” sades ofta. På frågan om vad om vad som är roligt 
att göra hemma, svarade en av informanterna med att peka på sin teve.  

De ensamboende demenssjuka var i princip alltid inomhus, när jag kom på 
besök, trots att det många gånger var vackert väder. En av informanterna var ute 
på trappan till sitt hus flera gånger, men gick aldrig ned på marken vid mina 
besök, inte ens när jag gick och tittade på olika föremål i trädgården på 
uppmaning av informanten. En annan informant pratade om att det var fint väder 
och att hon brukade vara ute när det var vackert väder och att man behövde vara 
ute. Vid ett tillfälle när vi satt samtalade på dagverksamheten, hade alla andra 
utom vi gått ut och satt sig i solen. Jag hade samtalat med informanten en bra 
stund och skulle avsluta mitt samtal med henne. Då jag föreslog att vi skulle gå 
ut till de andra, sade hon spontant: ”Jag ska nog inte gå ut och sätta mig. Vi kan 
väl ner och sitta och titta i, i dörren, i dörren på dom va?” 

I samtalet berättar den sjuke att han eller hon sköter om sitt hem och sysslar med 
olika göromål. Det verkar vara helt naturligt att svara på detta sätt. När vi sedan 
pratat en stund, blir det mer och mer uppenbart för den sjuke, att de inte förhåller 
sig så. Det verkar i stället som den sjuke i princip inte gör något mer än sitter och 
tittar ut genom fönstret, tittar i tidningar, ser på teve och går och lägger sig. 
Upplevelsen av tiden verkar påverka detta, den blir liksom långsam, svår att få 
grepp om och svår att styra. En kvinnlig informant berättade för mig att hon 
bland annat brukade fylla dagarna med att lösa korsord. Vid ett tillfälle bläddrade 
jag i hennes veckotidningar och upptäckte att inte ett enda korsord var löst. När 
vi sedan samtalade om hennes tidningar, nämnde jag för henne att hon inte hade 
löst några korsord den sista tiden. Hennes svar var då: 

D: Nä jag hade nog stoppat ut lite. Ja, tror det. Ja, ja, det är så. (I: 
Vad, vad beror det på det här, att du kanske inte löser korsorden 
längre?) Nä jag vet inte, jag tycker nog inte att jag har tid. Men det 
är ju ingen sanning det, för jag har ju all tid i världen. Mm Jodå 
(I: Men vad är det som gör att det inte blir av egentligen?) Jag har 
ingen tid ... jag kan inte svara på det riktigt, förstår du. Nej (I: Vad 
tänker du när du säger att du inte har tid?) Jag sover för mycket. 
Tror jag. Är det inget roligt så går jag och lägger mig förstår du. 
Ja, somnar bort en stund och glömmer alltihopa och det är skönt. 
Ja, jag har inte, har aldrig vart ensam i hela mitt liv, så jag tycker 
inte om det. Men jag kan ju inte ge mig ut och ragga nu som sagt 
va, det går ju inte. Nej, neej. Ja, ja kära barn, det ... så är det, man 
bli äldre vet du, det vet du, det är inget roligt att bli äldre.  

Det var endast vid ett tillfälle vid alla mina besök hos informanterna, som någon 
sysslade med något utöver att sitta och titta, titta i tidningar, äta, se på teve eller 
ligga på sängen. Vid det tillfället kokade informanten rabarberkräm. Hon hade 
ett barnbarn på besök, som sov över hos henne. Det tycktes vara så att hon kände 
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mening och fick en impuls att göra något för att någon annan var där. En annan 
informant nämnde vid ett tillfälle ”att det inte finns någon som sätter fart på 
mig”. Hemvårdens personal verkar inte höra till dem som sätter fart på personen 
med demenssjukdom i och med att de har bråttom, arbetar uppgiftsinriktat och 
därmed inte involverar den sjuke i exempelvis städning, matlagning eller i att 
handla matvaror. Vården är i stället organiserad så att det är hemvårdarna som 
städar, levererar färdiglagad mat, plockar fram mat och sedan går. Den 
demenssjuke har därför inte möjligheten att engagera sig och delta i de välkända 
vardagsgöromålen. När jag frågade en informant vad hon skulle göra nästa dag, 
som var en fredag, svarade hon: 

D: Ja jag städar inte i alla fall. Det gör jag inte, för det har jag 
någon som hjälper mig [med]. Ja, nej, men ... så länge dom är här 
så ligger jag på sängen för att jag inte ska va i vägen. Det är 
säkert. Mm. Ja (I: Känner du dig i vägen?) När dom är här och 
städar ja. Jag tyckte inte om när någon sprang framför mig när 
jag städade heller, och min syster hemma, inte hon heller. Sjutton i 
mig men ... nej det var inte värt. (I: Du är inte med och städar då?)
Nej det är jag inte numera. Nej, då får jag ha spillt på bo[rdet], ... 
golvet först. 

Vid några tillfällen, när jag träffade informanter, hade de inte ätit upp sin mat. 
Den stod i stället kvar på köksbordet eller i mikrovågsugnen. En informant 
nämnde vid flera tillfällen att hon inte var hungrig, när vi diskuterade hur hennes 
dag såg ut. Under mitt besök fick hon kvällsmat före klockan 17, trots att hon 
varit på dagverksamheten och där ätit frukost, lunch och druckit 
eftermiddagskaffe. Vid ett annat tillfälle serverades kvällskaffe samtidigt med 
kvällsmaten och därmed blev hon också utan ett andra besök från vårdaren. 

I och med att personen med demenssjukdom sysselsätter sig mindre och mindre, 
får han eller hon svårare att komma ihåg hur bruksföremålen används, vilket 
bidrar till sysslolösheten. Ett exempel på detta var när en informant, som var 80 
år gammal, frågade mig vad en mortel används till, när hon fick syn på en hon 
hade i sitt kök.  

D: Vad hade dom mortlar till så mycket då, förr? Jag ser det står en 
där uppe. Vad hade de dom till, så mycket? Det fanns ju nästan i 
varje hem. (I: Ja ... en mortel, jaa ... klart, kryddor, det ... det kanske 
inte fanns så mycket färdigmalda kryddor förr.) Neej du, jag tänker 
på det när du säger kryddor, kardemumma som man hade i bröd och 
så, det kanske man och stötte den. Jaa, ja.  

Här kunde de få ord, som jag sade, få henne att knyta an till morteln och förstå 
mortelns mening. I samband med det nämnde hon också vilken rörelse som krävs 
för att använda den. Morteln manade henne även till en möjlig handling.  
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Studie 3 
Resultatet av de två empiriska analyserna visar hur fenomenet att leva med 
demenssjukdom kännetecknas av förlust av mening63, vilket skulle kunna tyda på 
att den sjukes intentionalitet är störd. Detta syntes tydligast i ensamstudien 
(studie 2). Mot bakgrund av studie 2 framträder denna innebörd också i studie 1, 
dvs. parstudien. I den senare kompenseras den störda intentionaliteten i stor 
utsträckning av partnern och syns därför inte lika tydligt. 

Hur kan mening minska i livet? Personer med demenssjukdom är fortfarande de 
erfarande människor, som de var innan de drabbades av sjukdomen. De är fulla 
av erfarenheter och kunskaper efter ett ofta långt liv. Vad är det som händer?  

Det som händer förklaras ofta som en intellektuell försämring64, men mina 
resultat tyder på att detta är en förenklad syn på det komplexa skeende en 
demenssjuk genomgår. Förlusten av mening kan inte enbart förklaras med en 
försämrad intellektuell förmåga. Fenomenologisk teori kan ge en mera fullödig 
förklaring genom att använda sig av bilden att det verkar som om det uppstår ett 
brott65 på de intentionala trådarna mellan den sjuke och världen. Det gör att den 
tillgängliga världens horisont krymper. Förklaringen kan emellertid inte sökas 
enbart hos den sjuke, och det är heller inte så att det är världen66, som finns kring 
den sjuke, som är det enda som förändras. Det är den intentionala relationen67

mellan individen och världen, som gradvis försämras. Enligt Merleau-Ponty 
(2002) är det intentionaliteten (riktadheten), som kännetecknar vårt mest 
grundläggande förhållande och vår kontakt med världen. Kroppen68 är en 
förutsättning för intentionaliteten och det är den demenssjukes kroppsliga 
erfarande av världen som störs. Kroppen förlorar gradvis förmågan att behålla 
kontakten mellan den mening, som världen har att erbjuda, och det erfarande 
demenssjuka kroppssubjektets medvetande. Man skulle kunna säga att kroppen 

                                                          
63  Med mening menas det sätt varmed vi erfar saker och ting omkring oss som något, vilket 

kunskapsteoretiskt kan betecknas med intentionalitet (se s. 31 under vetenskapliga utgångspunkter).  
64 En nedsättning av den intellektuella (kognitiva) förmågan på grund av den biologiska skada 

sjukdomen ger upphov till, hör till huvudsymptomen vid demens enligt två av de vanligaste 
diagnostiska klassificeringarna, International Classification of Diseases (ICD 10) och Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV) (Armanius-Björlin, 2004).  

65  Enligt Merleau-Ponty (2002) kan inte de intentionala trådarna gå helt av så länge vi lever. De kan 
däremot bli trasiga och ’slacka’, och inte ge den mening de ger i spänt tillstånd.  

66 Vår värld är alltid stadd i förändring, men det är något som alla människor lever med och oftast kan 
hantera i sin vardag. 

67 När jag erfar världen, erfar jag den på det sättet att jag är till världen och världen är till mig. Det 
finns ett ständigt samspel mellan mig och världen, en värld jag alltid är i och aldrig kan undfly. En 
skrovlig yta, som jag ser, kan jag till exempel också känna bara genom mitt seende. Det är därför 
jag inte enbart ’ser’ bruksföremålen; jag erfar dem. Jag bebor själva rummet med min kropp och är 
knuten till det via en väv av intentionala trådar, som innebär att jag erfar rummet som en helhet, 
trots att jag inte med ögat ser eller med huden berör hela rummet (Merleau-Ponty, 2004).  

68  Enligt Merleau-Ponty (2002) skall kroppen förstås som både subjekt och objekt på samma gång, 
och kännetecknas av levd erfarenhet. 
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på något sätt kommer mellan den sjuke och världen69 och därmed skymmer 
världen, men det är snarare så att kroppen, som är den vi lever i och erfar världen 
med, skymmer sig själv. Detta kan av omgivningen uppfattas som om den sjuke 
förlorar sina kunskaper och går i barndom.  

Personer med demenssjukdom kämpar mot vad som händer och försöker skapa 
mening i tillvaron, vilket blir svårare och mödosammare med tiden, i och med att 
till slut även de enklaste vardagsgöromål måste tänkas igenom noga för att få 
någon mening och överhuvudtaget kunna utföras. Världen kan tillfälligt skymta 
fram ibland. Om någon annan person är med och genom sin aktivitet och 
handhavande av tingen omkring den sjuke konkretiserar en relation till världen, 
kan världen åter få mening, då allt faller på plats för en kort stund. Den 
demenssjuke kan plötsligt och oförutsett handla eller samtala adekvat, något som 
brukar beskrivas som klara stunder70. Denna kraftansträngning blir så 
småningom övermäktig för den sjuke, som slutligen hamnar i ett vegeterande 
stadium, till synes helt omedveten om världen71. Den demenssjuke ser ut att vara 
ett ting och kan då också bli betraktad som ett sådant.  

Den gradvisa minskningen och förändringen av mening är en process, som oftast 
pågår under många år hos de demenssjuka. Att leva med och erfara denna 
förändring innebär känslor av hopplöshet, meningslöshet, ensamhet, hemlöshet 
och vilsenhet. Även anhöriga, som är med om förändringen hos de sjuka, lever 
med dessa känslor. Anhöriga kan dessutom känna skuld och skamkänslor, något 
som även demenssjuka upplever, när de konfronteras med sin egen oförmåga att 
ta vara på sig själva.  

Det verkar således som att fenomenologisk teori om intentionalitet kan ge ett 
svar på de frågor som uppkom efter studie 1 och 2, och en möjlig förklaring till 
förlusten av mening i den demenssjukes värld. En tolkande analys genomfördes 
därför på det sammanlagda empiriska materialet från de två första studierna. 
Resultatet av tolkningen presenteras i fem teman, som mer i detalj förklarar vad 
den minskade intentionala meningen kan innebära för den demenssjuke. 
Tematiseringen är en konstruktion och förenkling av den komplexitet som 
intentionaliteten står för och vars olika aspekter egentligen inte går att särskilja. 
Temana är följande: När bruksföremålens och göromålens som förändras och 
försvinner, När det temporalas som förändras och försvinner, När det spatialas 

                                                          
69  Kroppen fungerar inte som vanligt i sitt samspel/samklang med världen, dvs. kroppssubjektets 

grundläggande förändring vid demenssjukdom ger en förändrad samklang med världen; både 
kroppssubjekt och värld förändras.  

70  Ett tydligt exempel på en klar stund har jag från mitt arbete med demenssjuka i en gruppbostad: En 
demenssjuk kvinna åkte med på en resa förbi de trakter där hon levt och verkat i yngre dagar. 
Under färden började hon berätta om vad olika platser och hus hette och vad de som bott där hette 
och vad de gjort. Detta pågick under ungefär en mil av vägsträckan. I vanliga fall kunde hon inte 
berätta var hon befann sig mer än att hon hade en vag uppfattning om vilken stad hon befann sig i. 

71  Demenssjuka i ett sent stadium kan komma att vara helt rullstols- eller sängbundna. De kan ta emot 
hjälp utan att visa tecken på att vara medvetna om något. Enligt Nationalencyklopedins ordbok 
(2007) betyder vegeterande: efter att ha skurit bort det mesta av rötterna på en växt låter man den 
leva i en kruka med endast lite jord; överfört på människa, lever människan enbart på en låg 
aktivitetsnivå och uppehåller enbart den biologiska existensen. 
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som förändras och försvinner, När det språkligas som förändras och försvinner 
och När kroppssubjektets som förändras och försvinner.

När bruksföremålens och göromålens som förändras och 
försvinner
Bruksföremålen är alla objekt som förekommer omkring oss72 och något som vi 
normalt använder oss av på ett omedelbart sätt, utan att fundera över det73. I 
demenssjukdomen störs erfarandet av bruksföremålen och göromålen. De 
intentionala trådarna slackas och mister sin vanligtvis spänstiga förmåga, som 
bidrar till att skapa mening.  

När erfarandet av bruksföremålens som försvinner, så vet inte den demenssjuke 
hur hon eller han skall förhålla sig till dem. Bruksföremålen74 manar inte längre 
till rörelse eller handling. Ett exempel på detta kan vara, när dagens lokaltidning 
ligger på bordet framför den demenssjuke utan att denne tar någon notis om den. 
Tidningen som egentligen säger: ’Läs mig!’, till den sjuke, har tidigare varit en 
del i en daglig rutin och under resten av dagen funnits med i tankar och 
diskussioner. Men nu har den förlorat sin mening. 

När bruksföremålens givna mening75 inte erfars längre, påverkas den egna 
existensen från att vara en naturligt given livsvärld till att bli en med 
nödvändighet och med stor svårighet tolkad existens. Situationerna ’här och nu’ 
mister sin mening men konsekvensen drabbar även andra delar av 
temporaliteten76. Bruksföremålen och göromålen är medskapande i alla 
människors livshistoria. När de förlorar sin mening77, förlorar den demenssjuke 
också en del av sin historia.  

                                                          
72  Bruksföremålen är exempelvis pennan jag använder för att skriva med, men också bostaden med 

allt den innehåller. Det är också byggnaden bostaden är inrymd i. Bruksföremålen är också den 
tomt, som byggnaden står på med allt tomten innehåller. I bruksföremålen ingår också den bygd 
som tomten är belägen i. Det kan vara landsbygd, tätort eller stadsbygd. Egentligen kan 
bruksföremålen sägas vara alla objekt som finns i världen, och som kan brukas av människor. 

73 Normalt funderar vi inte över bruksföremål utan bara vet om att de finns och bara använder dem. 
Om bruksföremålet däremot är förändrat, exempelvis en kaffekopp, som är trasig, som har tappat 
sitt ’öra’, kan erfarandet och användandet stanna upp en stund, innan vi bara vet att den finns och 
bara använder den.  

74 Bruksföremål manar till handling och de kan även bildligt ropa på handling. Ett exempel kan vara, 
när jag kommer hem efter mitt arbete och mina barn har lämnat bröd, smör och pålägg framme på 
bordet efter ett mellanmål. Bruksföremålen ropar på mig att de skall plockas in i kylen, samtidigt 
som de väcker ilska hos mig för att barnen inte plockat in dem.  

75  Genom livet har människan skapat en kunskapsgrund om bruksföremålen, som i vårt vardagliga 
erfarande av dem manar till handling och användande av dem. Erfarandet av bruksföremålen 
förankrar dem och oss i världen och ger oss en livsvärld. Bruksföremålen och erfarandet av 
bruksföremålen, som finns inom vår kunskapsgrund, är för oss något naturligt given och inget vi 
funderar över i det vardagliga livet.  

76 Under temat: När det temporalas som förändras och försvinner, utvecklas detta vidare.  
77 En förändrat bruksföremål skulle mycket väl kunna stoppa upp användningen för den demenssjuke. 

Kaffekoppen utan öra, som man skulle fundera på en bråkdel av en sekund och sedan använda, 
skulle kunna te sig oanvändbar för en demenssjuk.  
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För att exemplifiera detta ger jag ett exempel ur det empiriska materialet. En 
ensamboende demenssjuk man kommunicerade bäst, när han visade mig det han 
själv skapat. Detta var något som hände flera gånger och för varje gång han 
gjorde det, så uteslöt han mer och mer av andra bruksföremål ur berättelsen och 
gick direkt på det han själv skapat, införskaffat eller modifierat. Med de 
egenhändigt tillverkade sakerna hade han en starkare relation än med annat; hos 
dem fanns också meningen kvar. 

För den demenssjuke innebär det ovan sagda att göromålens smidiga rytm78

förändras från att vara i någon mening naturligt given till något, som måste 
tolkas för att bli meningsfulla handlingar. Den sjuke måste fundera på vad som 
behöver göras och hur det skall göras. När de tolkade handlingarna utförs finns 
inte rörelsens oreflekterade melodiska karaktär kvar. I stället blir rörelsen ovan 
och utan rytm och balans. Rörelserna blir klumpiga och kräver mycket möda för 
att genomföras. Den sjuke skapar till synes ett eget sammanhang, som göromålet 
svarar mot, och samtidigt, som detta sker, är den sjuke inte riktigt i den värld 
som vi andra är i. Trots att den demenssjuke kämpar, lyckas han eller hon oftast 
ändå inte komma in i göromålets naturligt givna vana79. För att ta sig ur detta kan 
den sjuke fråga en person, som finns nära till hands om råd, då oftast en partner. 
Den ensamboende sjuke har däremot oftast ingen alls att fråga.  

Den mening som den demenssjuke uppfattar i bruksföremålet och den handling 
som den sjuke gör med hjälp av föremålet eller i relation till föremålet, kan av 
andra människor ses som bisarr eller meningslös80. En partner berättar om den 
sjukes försök att skapa mening med göromålen och bruksföremålen:  

P: Det kan han inte hålla reda på vet du. Och sedan har han blivit 
så ekonomisk. Han har inte råd till någonting. För att det skall 
räcka så att han kan flytta hem till Xstad. Och han har gott ställt, 
men han har inte råd till någonting. Och det är sjukdomen. Är det 
vanligt? (I: Ja, det kan man nog säga att det här förekommer som 
du säger, lägger han undan saker annars?) Ja, han vill gärna, ett 
tag då hade han det för sig att han skulle, suck [sortera och samla 
all] reklam som kom, han har en sån där hål[slagare] ja, ja, ta det 
[reklamen] och sätta in i pärmar. Men det har han slutat med nu, 

                                                          
78  I våra vanor, som vi skapat kring olika handlingar, är våra rörelser minimalistiska och vi tar ofta 

den kortaste vägen med den del av kroppen, som är i rörelse. Rörelserna är riktade mot centrum 
(centripetala), finns i vårt vara och har en given bakgrund/mening. De reflekterade, tolkade 
rörelserna är ovana, engagerar ofta hela kroppen och rör sig från centrum (centrifugala); de är 
abstrakta och skapar sin egen bakgrund (Merleau-Ponty, 2002).  

79  Ett eget exempel: På morgonen när jag skall borsta tänderna tar jag min tandborste, blöter den 
under vattenkranen och tar tandkräm på den. Därefter borstar jag tänderna efter ett mönster, som 
jag alltid brukar, och under tiden funderar jag kanske på vad jag skall göra under dagen. Detta är en 
vana som jag gör varje dag utan att fundera närmare på det, när jag står hemma vid tvättstället. 
Vanan är förankrad i bruksföremålen, som ingår i aktiviteten, men även i tid och rum.  

80  Ett exempel på sådan användning kan vara, när den sjuke sköter om blommorna genom att vattna 
dem flera gånger varje dag. Andra exempel är att inte kunna öppna låset på dörren och i stället stå 
och rycka i handtaget, eller att låta kylvarorna stå kvar framme på bänken i stället för att använda 
kylskåpet.  
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men det höll han på med ett tag. Och det är pärmar som om det 
vore ett helt företag där inne på hans rum, som han samlar. Och 
han, han hittar inte grejer. Jag har aldrig behövt tagit hand om 
några papper och räkningar förut. Men det har jag fått göra för 
jag visste inte var de fanns. Han lade det överallt. Men han är 
med, jag skriver när vi betalar hyra och räkningar, så skriver han 
sitt namn, så han är med och tittar att, att jag, så han är inte 
sämre.

Här är det tydligt att den intentionala tråden inte längre är spänd mellan den 
sjuke individen och bruksföremålet. Det blir ingen naturlig melodi i göromålet. 
Handlingarna utförs utan rytm och med förändrad mening. För att nå 
bruksföremålets mening, startas en rörelse, där den sjuke försöker skapa ett 
ömsesidigt närvarande och en fungerande relation mellan sig och bruksföremålet, 
för att på så vis erfara bruksföremålets mening på ett naturligt sätt. Tyvärr 
misslyckas detta ofta.  

Citatet ovan visar hur göromålen blir allt svårare, när objekten tappar sitt som för
den demenssjuka människan och innebär att det dessutom tar väldigt lång tid att 
bara sköta de mest basala uppgifterna. Vardagliga göromål som att sköta 
hygienen, handla, laga mat, äta, tvätta och städa, som vi vanligtvis bara gör, blir 
allt svårare för den sjuke. Att utöver det hålla kontakter med andra, gå på sta’n, 
vara med på kulturaktiviteter, besöka vården osv. blir ogörligt, när nästan all 
energi måste läggas på det mest basala för att överleva. De vardagliga göromålen 
upplevs som mödosamma och stressande även för partnern. Partnern måste även 
hantera göromålen med största uppmärksamhet, om den sjuke är delaktig i dem. 

Att hantera vardagen med alla små och stora göromål blir en ständig kamp. Ett 
pars berättelser speglar detta. Den sjuka uttryckte själv att det ”var väldigt svårt 
att bära sig rätt åt”. Hennes partner berättade hur hon oftast enbart sov omkring 
fyra timmar varje natt. En vanlig dag började med den sjukas bekymmer om 
anhöriga, men även om ett eget framtida läkarbesök. Allteftersom dagen gick 
började hon ägna sig åt hushållsgöromål som i huvudsak bestod i att vattna 
blommorna flera gånger och att flytta runt olika bruksföremål. Det tog flera 
timmar att sköta den egna hygienen. Hennes handlande gav henne själv mening 
och styrsel i tillvaron, medan maken upplevde det hela som meningslöst.  

Så småningom blir även vardagens göromål oöverstigliga hinder och 
bruksföremålens mening försvinner helt och hållet. Nu ersätts mödan och 
aktiviteten av passivitet och någon annan får ta hand om vardagens sysslor. Ett 
annat pars berättelser visar på denna passivisering. Partnern vårdade den 
demenssjuke dygnet runt och fick till och med mata honom. Hon upplevde att 
den sjuke hade mist sin livsvilja, när han inte kunde vistas i ladugården längre. 
Hon kände sig maktlös inför detta att han inte brydde sig om någonting. Böcker, 
tidningar och teve var ointressant för honom. Han berättade själv att han inte 
längre hade något mål i livet. Han satt i stället och väntade på att livet skulle ta 
slut och önskade att det helst skulle gå fort, när den dagen kom.  
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När den sjuke inte närmar sig bruksföremålen på egen hand längre och inte vet 
hur kniv, gaffel, sked eller ens mat skall användas, hotas hela livet. Det är här 
den mänskliga katastrofen visar sig för omgivningen. I princip kan den sjuke ha 
mat framför sig och ändå svälta ihjäl. Den sjuke blir inkontinent i och med att 
han eller hon inte vet hur toaletten skall användas längre eller inte ens känner 
igen en toalett. I detta sammanhang är det viktigt att som vårdare eller anhörig 
ställa sig frågan hur den demenssjuke erfar bruksföremålens mening, eller om 
han eller hon ens erfar bruksföremålen alls. 

När den sjuke sitter framför ett dukat matbord och inte äter, kan en impuls från 
en annan människa göra att den demenssjuke börjar använda bruksföremålen. 
Det är som om närvaron av den andre hjälper den sjuke att komma in i rätt rytm 
igen, så att en intentional melodi uppstår för en kort stund. Med andra ord så kan 
en annan människa, som sätter sig och äter framför den sjuke, hjälpa denne att 
spänna de intentionala trådarna och, i det här fallet, få bruksföremålen att fungera 
så att man kan äta självständigt. Den andra människan stimulerar till rörelse och 
personen med demenssjukdom erfar och kan använda bruksföremålen för 
stunden. I detta ögonblick talar bruksföremålens naturligt givna mening till 
honom eller henne genom den andra människan. Den andra människan blir 
medlet, som gör att bruksföremålen används som vanligt av den demenssjuke. 
En annan människa kan, ibland bara med sin närvaro, även ge impuls till att 
göromålen alls utförs. Ett exempel på detta var en ensamboende demenssjuk 
kvinna, som jag träffade flera gånger. När jag kom till henne vid ett tillfälle så 
hade hon ett barnbarn hos sig och vid det tillfället stod hon och kokade 
rabarberkräm till honom81. Det var enda gången någon av de ensamboende 
demenssjuka gjorde något annat än att sitta och titta i någon tidning, titta ut 
genom fönster, sitta på trappan, titta på teve eller ligga på sängen, när jag kom på 
besök. Det var också enda tillfället någon hade en annan person än vårdpersonal 
hos sig. Det tycks som om vårdpersonal har svårt att ge eller bjuda in till denna 
stimulans. De skulle kunna stötta de sjukas intentionalitet, inte genom sin blotta 
närvaro, men genom att stödja den sjuke i de vardagliga aktiviteterna. De 
intervjuade berättade emellertid inte om något sådant. Däremot finns exempel på 
motsatsen. En ensamboende demenssjuk kvinna berättade att hon låg på sängen 
för att inte vara i vägen, när vårdaren städade hennes lägenhet. 

Den intentionala tråden, som sträcks, ger en tillfälligt stark kontakt med världen 
och mening kan skapas, men tråden är svag och ger mycket lätt efter igen. Vid 
minsta störning avbryts göromålet och den sjuke måste finna sig själv och 
situationen, det vill säga meningen, innan göromålet kan återupptas. Här verkar 
det finnas en tydlig koppling till demenssjukas ständigt upprepade frågor. 
Genom dem försöker de spänna de intentionala trådarna, förankra sig i världen 
och återta meningen. De försöker också återta bruksföremålens mening genom 
att ständigt beröra, plocka med och hålla i dem82. Ett exempel på detta är 
                                                          
81 Barnbarnet var inte närvarande i köket utan låg fortfarande och sov.  
82 När demenssjuka kämpar för att förankra sig i världen sker det till synes genom att använda 

kroppen genom seendet men också genom att förstärka med frågor om och beröring av 
bruksföremål i sin strävan efter att kroppen skall känna igen sig bland bruksföremålen. Jämför med 
Merleau-Pontys beskrivning av hur den kännande kroppen förankras i världen: ”Det är det synligas 
hoprullning över den seende kroppen, det kännbara över den kännande kroppen, som påvisas 
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kvinnan, som bodde på ett gruppboende för demenssjuka. När hon var med och 
bakade och någon kom som sade något, som inte hörde ihop med göromålet, 
avbröt hon vad hon höll på med. Hon vände sig därefter mot den person, som 
talat, med påföljd att hon välte ut bunken med alla ingredienser. Efteråt hade hon 
svårt att ta upp och fullfölja den avbrutna aktiviteten.  

När det temporalas som förändras och försvinner 
Personen med demenssjukdom får svårt att se sig själv i ett tidsligt sammanhang, 
som innefattar dåtid, nutid och framtid. Man kan uttrycka det som om den sjukes 
kropp inte längre bebor tiden. De temporala meningsskapande trådarna tappar sin 
spänst. Kroppen i rörelse förutsätter tid och rum, men om objekten inte manar till 
handling stannar kroppen upp och därmed försvåras den temporala förankringen. 
Den tillgängliga världen krymper och tillvaron blir gradvis historielös och 
framtidlös. Demenssjukdomen ger en distansering till världen, som visar sig i de 
svårhanterliga göromålen.  

Genom att de intentionala trådarna slackas, är inte det tidsliga medvetandet i 
världen på samma sätt längre. Att vara i världen blir inte lika naturligt, när 
världens ansikte förändras och blir allt svårare att känna igen. Att då komma in i 
det naturliga varat i världen kräver oftare en tolkad akt, där den sjuke 
medvetandegör sina lemmar innan göromålet utförs. Den demenssjuke använder 
sig således av tolkning och reflektion i sina försök att nå en (naturligt given) 
mening i sin tillvaro. Varseblivningen är då inte närvarande på samma sätt och 
den är inte självklar och omedelbar längre; den sjuke är inte i världen här, och 
inte nu. Det verkar alltså som om distanseringen till världen gör att den 
demenssjuke aktivt måste tolka och reflektera över sina intryck för att skapa 
mening i den tidsliga tillvaron. Livsvärlden tycks ändras på ett fundamentalt sätt.  

När tiden mister sitt som blir alla dagar lika och livshistorien påverkas. 
Livshistorien finner sitt sammanhang i tidsuppfattningen och är knuten till 
objekten och göromålen. När de intentionala trådarna enbart går att spänna ’här 
och nu’ blir kopplingen till dåtid och framtid vag. Att planera framtiden blir då 
svårt och nära på omöjligt. Framtiden blir alltmer diffus för den sjuke och dennes 
nu skiljer sig avsevärt från andras nu i och med att kopplingen till dåtid och 
framtid är så vag. En ensamboende demenssjuk kvinna uttryckte mycket tydligt 
att hon levde i sitt nu, utan kontakt med dåtid eller framtid. Det verkade som hon 
inte tog någon aktiv del i hur framtiden formades. På frågan om hur hon tänkte 
på sin framtid svarade hon: ”Inte alls. … Jag tänker inte på någon framtid. Nej, 
men det måste jag väl ha, någon i alla fall.” Framtiden, men även en mera 
näraliggande dåtid, var svår att formulera för henne. När jag vid ett annat tillfälle 
samtalade med henne om att hon ju hade många och dagliga kontakter med andra 
människor, tog hon spontant upp att hon lever i nuet.  

                                                                                                                               
särskilt när kroppen ser sig eller rör vid sig själv i färd med att se och röra tingen, så att den på en 
och samma gång ’såsom’ kännbar stiger ned bland dem och ’såsom’ kännande behärskar dem alla 
och hämtar detta förhållande” (Merleau-Ponty, 2004, s. 269). 
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D: Nej, jag lever i nuet, … tyvärr kanske. Det gör jag. (I: Hur långt 
sträcker sig nuet för dig?) Nuet, det är idag det. Ja vad som hände 
igår kanske, det kommer jag inte ihåg allt. Nej, minnet har 
försvunnit förstår du. (I: Vet du något vad som hände igår?) Nej, 
det, kan jag inte säga. Igår, var jag någonstans igår tro? Jag går, 
jag kommer nog någonstans ... nej, måndag, onsdag, fredag är det. 
(I: Tänker du på dagverksamheten?) Ja ... då kommer jag 
någonstans, men annars vet jag inte att det var något. Nej, minnet 
är borta förstår du, jag vet inte var det har tagit vägen ... (I: Vad 
vet du om eftermiddagen idag?) [En längre stunds tystnad, under 
tiden tittar informanten på klockan.] Kvart över elva, ja ... det vet 
jag inte mycket om heller, inte förrän dom kommer. Nej. (I: När, 
när du säger så får, så får jag en uppfattning att nuet för dig, det du 
lever i, det är här och nu där du sitter, och nu när jag är med dig.)
Jaa, just det, sen så ... ja, ja, nej, det är då inget roligt i alla fall, 
det händer aldrig nåt rolig, eller så tittar jag på teve lite och så ... 
blir det tråkigt och ... Jag, kan inte sitta på den, titta på den där 
dumburken jämt, det går inte. 

Det verkar som att hon får en otydlig tidslig förankring utan andra människor 
och då är framtiden vag och svåråtkomlig. De slacka trådarna gör också att sikten 
mot hennes historia skyms och hon klarar inte att hämta sina minnen från 
glömskan. För att hjälpa den sjuke till ett tidsligt sammanhang behöver en annan 
människa vara närvarande, och i en dialog hjälpa den sjuke att för stunden 
spänna de tidsliga trådarna. Då kan minnet av något eller någon som varit bli 
tydligt. Detta blev ännu mer uppenbart i det fortsatta samtalet, när jag frågade om 
hur det var att leva enbart i nuet:  

D: Ja det är inte lätt alla gånger. Nej, det blir mycket så, och 
glömska, jag glömmer så fort förstår du. Ja ... så, och det tycker 
jag är lite jobbigt. Men jag vet inte var jag ska hämta upp minnet 
någonstans. Jag vet inte. Nej, jag har nästan glömt hur det var när 
maken gick bort, till och med, har jag faktiskt. (I: Men ändå när vi 
pratar med varandra, så upplever jag att då finns dina minnen.) Ja, 
dom finns. Men att det ... men när jag går här själv, så har jag 
inga minnen. Nej, det har jag inte. Då är det bara jag och 
ensamheten. Jag och Inga, som jag säger. 

Det räcker inte med bruksföremålen och göromålen längre. De griper inte in i 
livsvärlden och bistår med ett tidsligt sammanhang. Inte ens klockan, som hör till 
bruksföremålen och är vårt vardagliga medel för att orientera oss i tiden, griper 
in i livsvärlden. Den sjuke får svårare och svårare att avläsa och förstå 
innebörden av vad urtavlan visar. Det finns inte längre något att vänta på eller att 
tänka på. Den sjuke hamnar i ett nuläge, där de tidsliga ramarna löses upp och 
allt som innan demenssjukdomen togs för givet försvinner. Nuet blir snävare, 
och bruksföremålens och vardagens temporala mening är inte längre given.  

Ett annat exempel på det snäva nuet kommer från en ensamboende demenssjuk 
man. Han berättade för mig att han oftast inte tänkte på något. Han visste inte om 
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någon varit hos honom eller om någon skulle komma. Han visste inte om han 
hade ätit något eller om han skulle äta något. Ofta satt han och somnade vid 
köksbordet eller gick och lade sig för att sova. Han visste inte vilken dag det var 
eller vad han gjort igår eller vad som hänt tidigare under dagen. Han visste inte 
vad som skulle hända i morgon eller vad som skulle hända senare under dagen. 
Ett snävt nu gav inga hållpunkter. Tiden kan då synas oändlig och utan 
meningsgivande grund för livet. 

Samtidigt kan det infinna sig en känsla av att tiden inte räcker till, när göromålen 
blir allt mödosammare och därmed tar längre tid. Detta kan bidra till att den 
demenssjuke helt slutar med göromålen. En ensamboende demenssjuk informant 
började under samtalet reflektera över varför hon inte löste korsord längre. Hon 
inledde med att säga att hon inte hade tid. När vi fortsatte att prata, var hon klar 
över att det egentligen inte kunde vara så, i och med att hon också upplevde att 
hon hade ett överskott av tid. När hon pratade om detta och om andra göromål, 
infann sig en känsla hos henne att hon nog skulle kunna göra dem. Samtidigt var 
detta så vagt för henne, att hon inte riktigt kunde förstå, varför det var så. Hon 
kunde inte se sig själv i sin historia, sitt nu och sin framtid. Hon hade inte längre 
samma mening i sitt vara och kunde inte berätta eller ens förstå, varför hon inte 
utförde de vardagliga göromålen längre.  

Den sjuke kan lägga ned stor möda i sina försök att spänna de tidsliga 
intentionala trådarna. En partner berättade att den demenssjuka försökte ge tiden 
mening med hjälp av flera klockor. Hon var ibland uppe på natten för att 
kontrollera klockorna. Partnern hade svårt att förstå varför hon inte kunde titta på 
väggklockan för att hålla reda på tiden. Hon frågade också sin partner, 
”varannan minut” under flera veckor, om när hon skulle på ett framtida 
läkarbesök. Tiderna som skulle passas blev orosmoment, som krävde kraft från 
den sjuka. En annan person kan stimulera upplevelsen av det tidsliga 
sammanhanget, inte minst en partner. Partnern kan berätta om dåtid, nutid och 
framtid och svara på de ofta upprepade frågorna från den sjuke.  

I och med att den sjuke inte får en levd tidslig mening, vet han eller hon inte, när 
andra människor, exempelvis partnern, kommer tillbaka. En man i parstudien 
levde så gott som utan tidslig mening. Han kunde inte komma till ro, om han 
gick och lade sig före partnern, eftersom han inte visste, när hon skulle komma 
till det rum, där han befann sig. Hon var därför tvungen att lägga sig samtidigt 
för att han alls skulle komma till ro. Om hon gick för att passa barnbarnen en 
kort stund, kunde han ringa till henne tio minuter efter det att hon lämnat 
lägenheten. Han gick och tittade efter henne, när hon gick på toaletten, och gav 
sig ut att leta efter henne, när hon var i tvättstugan. Även om partnern hade 
berättat hur länge hon skulle vara borta, fann han ingen tidslig mening, som han 
kunde hålla fast vid, i det hon sade. Han visste därför inte när hon skulle komma 
åter. Den ensamboende demenssjuke hamnar i samma situation; han eller hon 
tycks inte veta, om någon vårdare varit hos honom eller henne eller om någon 
vårdare skall komma.  
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När det spatialas som förändras och försvinner 
Precis som vi bebor tiden med vår intentionalitet, bebor vi rummet. När personen 
med demenssjukdom gradvis tappar detta blir han eller hon också alltmer vilsen. 
Den spatiala meningen påverkas precis som bruksföremålens, göromålens och 
det temporalas mening83. Den demenssjuke förlorar sin spatiala grund och hittar 
inte hem. Men även i hemmet får den sjuke svårt att hitta. Det gäller till att börja 
med bruksföremålen. Den sjuke ser dem, men ändå inte, för de träder inte fram 
ur bakgrunden. Den demenssjuke införlivar inte längre bruksföremålen i sin 
livsvärld. Många anhöriga har upplevt den demenssjuke berätta att han eller hon 
haft tjuvar hemma hos sig, när denne inte hittar sin handväska eller plånbok. 
Detta kan vara en stor källa till oro och kan förekomma dagligen.  

Även det vardagliga rummet tappar sin mening. Rummet upplevs bara som 
bakgrund; höger och vänster som riktning tappar sin mening. Inget träder fram 
och bildar gestalt utan allt blir en diffus och främmande bakgrund. Den lokala 
omgivningens mening förändras också från att vara känd till att vara okänd. Den 
demenssjuke blir sittande inomhus och ger sig inte ut på egen hand, eftersom det 
okända väcker ångest och en rädsla att komma vilse84.

Den demenssjuke känner sig inte hemma, när den spatiala meningen försvinner. 
När denna känsla blir tillräckligt stark börjar han eller hon leta efter ett hem, ett 
hem som oftast är svårt att beskriva för andra. Ett exempel på detta är den 
demenssjuke mannen, som ständigt upplevde sig vara ute på en resa även när han 
var i sin bostad. Mannen hade hela tiden en längtan att få komma hem till sin 
hemstad, trots att det var där han befann sig. För korta ögonblick tycktes han 
kunna spänna de intentionala trådarna och leva stadens mening; för ett kort 
ögonblick var han hemma i sin hemstad. Kanske berodde hans vilsenhet på att 
paret flyttat från sin villa till en lägenhet. Men mannen fann inte heller den 
spatiala meningen, när han var ute på egen hand. Hemstaden gav honom ingen 
mening och han blev vilsen och kunde inte finna vägen, vare sig till lägenheten 
eller till villan. Hans svaga spatiala mening verkade överskugga allt annat i 
parets tillvaro. Partnerns svar på hans ständiga frågor gav bara korta ögonblick 
av lindring i hans sökande efter spatial mening. Hans lidande var så svårt att han 
inte orkade vara utan sin partner. Han ville alltid vara intill henne, även hemma i 
lägenheten.

                                                          
83 Bruksföremålens, göromålens och det temporalas förändrade mening är med och påverkar den 

spatiala meningen. Med andra ord hänger det spatialas mening ihop med bruksföremålens, 
göromålens och det temporalas mening. Om exempelvis bruksföremålens som förändras, förändras 
också det spatiala t.ex. om en demenssjuk inte längre kan greppa kylskåpets som, förändras kökets 
som. Den demenssjuke kanske placerar sin mat synligt på en bänk eller dolt i en låda istället för i 
kylskåpet. Detta bidrar till att det spatialas som ändras i och med att köket inte ger samma mening 
och trygghet längre. Bruksföremålens som ändras och bänken eller kanske lådan blir platser för 
matförvaring. Göromålets som ändras från att placera maten i kylskåpet till att ställa den på bänken 
eller lägga den i lådan. Det temporalas som ändras, när den sjuke låter maten stå framme utan den 
temporala mening, som ges i hur länge den kan stå så utan att bli dålig.  

84 Man kan ställa sig frågan om den demenssjuke så småningom ens vet om det finns något 
’utomhus’. De tillfällen jag var hos ensamboende demenssjuka var ingen av dem utomhus trots att 
det var vackert väder och att flera pratade om att vara utomhus. Det närmaste någon av dem kom att 
vara utomhus på egen hand, var att sitta på en pall på trappan till sitt hus.  
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När den sjuke inte känner spatial mening, börjar han eller hon aktivt söka efter 
detta som, för att få en livsvärld som ger helhet och mening igen och för att 
lindra sitt lidande. Den sjuke vandrar då ofta av och an och sitter kanske enbart 
stilla för att samla ny energi till sitt sökande. Den vakna dagen kan vara fylld av 
att vandra fram och tillbaka i ett sökande efter ett hem. Den sjuke sitter i princip 
bara stilla, när han eller hon skall äta eller om en annan människa kan ge mening 
till detta att sätta sig ned.  

Denna brist på mening kan göra att den sjuke ger sig av från sin bostad, något 
som i sig inte leder till att man hittar rumslig mening och som dessutom kan vara 
mycket riskabelt. Ett exempel på detta är kvinnan som gick iväg från det 
gruppboende, som var hennes bostad. När hon efter flera timmars sökande 
återfanns, befann hon sig vid en starkt trafikerad rondell ungefär fem kilometer 
från bostaden. Hon var då mycket medtagen och förvirrad.  

När det språkligas som förändras och försvinner 
När bruksföremålen spontant inte ger mening får den demenssjuke svårt att hålla 
fast vid språkets som. Nuet styr och den sjuke kan inte knyta an till historien och 
framtiden. När det enbart är det som är framför ögonen, som kan ge mening, en 
mening som manar till handling, verkar detta ha en tydlig koppling till en 
språklig mening.  

När de intentionala spänstiga meningsskapande trådarna flätas samman till en 
väv, bidrar den till en omedelbar och välfungerande livsvärld, där vi ges otaliga 
möjligheter till handling och till språk. Merleau-Ponty (2002) beskriver hur vi 
lever i ett intentionalt sammanhang, där den övriga världen, andra människor, 
vårt förflutna, vår framtid också ingår. Den intentionala väven, om den är stark 
och välvävd, ger oss rätt och slätt vårt vara utifrån alla dessa förutsättningar; vår 
identitet, vår enhet av sinnen, intelligens, känslighet och rörlighet. För den 
demenssjuke brister denna väv, när de intentionala trådarna slackas. Livets 
essens förändras dramatisk för den demenssjuke. Ovan har jag beskrivit hur 
andra aspekter av existensen blir meningslösa under demenssjukdomens 
inflytande. Även språket, som knyter oss samman med andra människor och 
världen, blir mödosamt och liksom göromålen tappar det sitt sammanhang och 
därmed sin melodi, rytm och mening.  

I vanliga fall brukar vi förstå språket som något, som föds ur tanken. Enligt 
Merleau-Ponty (2002) är detta förhållande ömsesidigt, och lika mycket som 
språket och talet föds ur tanken, föds tanken ur språket och talet. Jag tycker 
därför att en rimlig tolkning av den demenssjukes livsvärld blir att när språket 
och talet förändras, så förändras också tanken och möjligheten att tänka. En 
demenssjuk kan förgäves söka efter ett bruksföremål i sin livsvärld med slacka 
trådar och brusten väv. Om en annan människa då möter den sjuke och kan ge 
ord (språk) åt bruksföremålet, kan den sjuke plötsligt både se och använda det. 
Ett tydligt exempel på detta är en demenssjuk som går omkring och är orolig och 



84

som möter en vårdare, som förstår att den sjuke behöver gå på toaletten. Genom 
att nämna ordet toalett och peka dörren kan vårdaren bidra till att spänna de 
intentionala trådarna så att den sjuke kan identifiera och därefter använda 
toaletten på egen hand.  

När den demenssjuke använder världen genom att se, känna, beröra, lukta och 
smaka, uppstår en rörelse som tillsammans med sinnesstimuleringen påverkar 
språket. När jag använder kaffekoppen, är den inte enbart ett ting utan just en 
kaffekopp med sin mening i sitt sammanhang och däri ingår också språket. En 
demenssjuk, som får möjlighet att använda kroppen i göromål med de välkända 
bruksföremålen bör också få ett bättre språkligt sammanhang, särskilt om en 
annan människa är med och för ett samtal om bruksföremålen och göromålen.  

Den språkliga oförmågan tycks också vara en av orsakerna till den sociala 
isolering, som följer med demenssjukdom. Det blir svårt att umgås utanför den 
närmsta kretsen och den demenssjuke sitter tyst i samtalen. Språket blir långsamt 
och svårt att använda; trots den möda den demenssjuke lägger ned, så blir det 
ofta fel. Den sjuke känner sig osäker och vågar inte delta i samtalet.  

Känslor och tankar blir också svåra att förstå och uttrycka. En partner beskriver 
sin upplevelse av den demenssjukes språksvårigheter, som att hennes 
tankeverksamhet är ”platt” eller som ”el-trådar” som kopplats fel så att 
strömmen går fel väg. När hennes ord inte är meningsfulla för partnern blir hon 
irriterad på honom. Partnern berättar hur språket ändrats:  

P: Ja det har kommit smygande om jag säger så och det varierar 
lite grann … från dag till dag kan jag säga. … Så att ibland förstår 
man inte alls vad hon säger eller menar … ingenting. Hon kan 
kalla en sak precis vad som helst … och så blir det irriterat då när 
inte jag förstår vad hon menar då … och så att man kan aldrig 
föra ett normalt resonemang … det går inte. (I: Men är det 
annorlunda andra dagar att hon kan säga vad saker och ting heter?)
Ja ibland, lite grann så där men ofta kommer det där … 
fullkomligt snedvridna resonemanget … det blir liksom en massa 
ord som inte har någon som helst [mening] … det finns inget som 
heter så utan det är bara en massa bokstäver som, som kommer 
ut.(I: Ja hon ger alltså saker namn som inte du ens känner igen på 
någon, något föremål eller någonting alls.) Ja det finns, det finns 
inte utan det nej … det blir som man bara skakar om en massa 
bokstäver och kastar ut.  

Språket får mening, när det riktas mot det som upplevs som bekant. Jag har flera 
gånger85 upplevt hur den språkliga melodin tycks få en jämnare rytm och klang, 
när demenssjuka pratar om sin barn- och ungdomstid. I en av intervjuerna i 
parstudien var närvaron av barndomshemmet påtaglig. Det hände ofta att 
åtminstone halva informantens utsaga bestod av en berättelse om barn- och 

                                                          
85  Erfarenheterna härrör från tiden datainsamlingen pågick och från mitt arbete med demenssjuka. 
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ungdomsåren med anknytning till barndomshemmet, när hon svarade på mina 
frågor och påståenden. Jag frågade, om hon brukar vara trött på morgnarna, 
eftersom hennes partner berättat att hon oftast sov enbart fyra timmar per natt.  

D: Jaa, inte som en herre … men det är ju sen jag var liten för jag 
är ju född här och sedan jag var liten så … (I: Det här att du sover 
kanske fyra timmar per natt, blir du trött av det?) Ja, det kan jag 
säga … det är bara så … det är som jag var liten, jag är ju född 
här i huset … med mina lekkamrater, de är här … i gula, jag 
menar i gula huset här var vi många, här var det många, ja många 
skall jag väl inte säga men det var en hel del barn. (I: Vad brukar 
du göra på mornarna när du har stigit upp?) Ja det är svårt och 
säga, det kan vara vad som helst höll jag på och säga och så kan 
jag ju sitta här och läsa och … jag kan göra en hel del ja. Och sen, 
sen är det som det är … för jag kom ju, ju jag är ju född i huset så 
det, det … anländer. 

Efter hand finns inte berättelserna kvar längre, i alla fall inte så att andra 
människor kan förstå dem. Språkets mening är tätt knuten till vår livshistoria och 
när språket på detta sätt löses upp, förloras möjligheten att återkalla bilder och 
känslor av andra människor, händelser och världen. Det tomrum som uppstår 
tycks inte fyllas utan tillvaron blir i stället utan tankar. En ensamboende 
demenssjuk berättade flera gånger att han tänkte mycket. Han kunde inte svara 
på frågan om vad han det var han tänkte på. När jag frågade honom om han 
tänkte på framtiden, svarade han att han gjorde det.  

D: Ja ... Jag vet inte vad jag ska svara. … (I: Vad tänker du på när 
du tänker tillbaka?) Jaa, det vet jag, det vet jag inte. … (I: Har du 
svårt att samla dina tankar?) Det har jag allt. (I: Hur är det nu hur 
mot det va förr?) Ja. … (I: Är det svårt för dig att svara?) Ja det är 
det allt. … (I: Brukar det vara såhär för dig?) Jaa, det gör det. … 
(I: Hur klarar du av att ha det såhär?) Jaa det ... det är ju bara så 
länge det går. … (I: Är det därför du går och lägger dig X, när det 
blir svårt?) Ja det är nog lite åt det hållet också. … 

När det verbala språket tystnar finns enbart kroppsliga uttryck och handlande 
kvar som uttrycksform. Dessa är ofta mycket svåra att tolka och bidrar till 
missförstånd och säkerligen till att demenssjuka får lugnande mediciner, när 
vårdarna inte kan förstå deras oro. Till sist tystnar också de kroppsliga uttrycken. 
I slutstadiet av demenssjukdomen kan individen oftast inte gå utan blir säng- och 
rullstolsbunden. De behöver hjälp med allt för att överleva. Många förblir helt 
tysta och säger ingenting, medan andra börjar ropa. Anhöriga och vårdare har 
mycket svårt att förstå den demenssjuke i denna situation. Den sjukes rop blir 
störande för omgivningen och kan resultera i att han eller hon avskärmas ännu 
mer från omvärlden och dess intryck genom att isoleras i ett rum för sig själv. 
Vad kan då detta rop stå för? Kan det bero på att de intentionala sammanhangen 
är så svaga att den demenssjuke känner sig alldeles ensam i sin livsvärld? För att 
råda bot på denna ensamhet ropar den sjuke och väntar på ett svar från världen. 
Men när det språkligas som försvunnit, är det ingen som förstår och svaret från 
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världen uteblir. Den demenssjuke överges och lämnas ensam åt sitt öde i sin 
livsvärld, som inte längre går att dela med andra.  

När kroppssubjektets som förändras och försvinner 
Den rörelse, som objekten manar till, stannar upp, när den demenssjukes kropp 
inte kan införliva meningen, som relaterar rörelsen till objekten. Möjligheten att 
varsebli objekten minskar, när rörelsen upphör. I vanliga fall är en person 
kroppsligt riktad mot existerande eller möjliga objekt och göromål och därmed 
rumsligt förankrad i den situation man befinner sig i. Kroppen (i termer av att 
vara ett kroppssubjekt) har alltid ett förhållande till objekten eller göromålen. 
Den demenssjukes trådar slackar emellertid och den sjuke får svårt att förhålla 
sig till världen, genom att ingen gestalt längre bildas; figur och bakgrund 
blandas. Tillvaron blir alltmer till en diffus bakgrund, utan att något blir figur, 
som ger den sjuke någon mening. Göromålen blir då allt mödosammare att 
genomföra.  

För att alls kunna hantera bruksföremålen måste den demenssjuke göra sin kropp 
till objekt för reflektion, och därmed försöka utföra de rörelser, som objekten inte 
längre manar till. Den tolkade och för kroppen ovana rörelsen skapar en obalans. 
Så småningom faller och skadar sig den sjuke i sina försök att förankra sig i 
världen. Den sjuke blir då bunden till rullstol och säng, isolerande moment i sig. 
En demenssjuk kvinna från ett kontinentaleuropeiskt land, som bodde på ett 
gruppboende för demenssjuka, förlorade sin svenska språkliga förankring och 
var på ständig vandring, troligtvis efter en plats, där hon kunde finna ro. Hon 
ramlade flera gånger men fortsatte ändå att vandra. Det visade sig senare att hon 
hade vandrat med bilaterala höftfrakturer i sitt sökande efter en plats, där hon 
kunde känna sig hemma. Den smärta hon måste ha känt, hindrade henne inte 
efter att söka. Den bidrog säkert också till att hon inte kände sig hemma i sin 
kropp och ökade troligtvis ytterligare hennes vilja att söka efter ett hem. 

Den demenssjuke får svårt att finna sig själv i denna nedbrytningsprocess. Till 
och med den egna spegelbilden kan upplevas som en annan människas, ja som 
tillhörande en annan och hotfull person. Jag har ett exempel från mitt arbete som 
vårdare. En man, som ofta vandrade omkring, verkade prata en stund för sig 
själv, när han var inne på sitt rum. Jag upptäckte, när jag vid ett tillfälle var 
tillräckligt nära, att han stod framför en spegel och talade med sin spegelbild med 
ord som ”gubbjävel, stick åt helvete”.

Personer med svår demenssjukdom kan inte själva sköta sin hygien, när inte 
bruksföremålens mening visar sig. Den sjuke vet inte längre hur tvättstället, 
duschen, tvålen och handduken används och kan bli stående med tvålen i handen 
utan att komma sig för att genomföra sina toalettbestyr. Det kan bli helt fel, när 
den sjuke försöker, som när en demenssjuk tvättade händerna med hjälp av 
vattnet i toalettstolen. Den sjuke kan också bli tvekande inför vad som är vad på 
den egna kroppen; uppmanar man honom eller henne att tvätta armhålorna och så 
vet man inte var dessa finns på kroppen.  
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Klädseln blir också svårare att använda på rätt sätt, vilket kan få allvarliga 
konsekvenser. Personer med demenssjukdom kan gå i smutsiga kläder, i för 
trånga skor eller med veck på strumporna, vilket orsakar fotsår. De kan gå utan 
underbyxor och till och med nakna, när inte kroppens signaler ger mening. 
Signaler på smärta, obehag, hunger och kroppsliga uttömningar ger inte samma 
mening längre och uttrycks ofta endast genom allmän kroppslig oro.  

De demenssjuka personerna verkar slutligen inte alls vara förankrade i världen. 
Den demenssjukes livsvärld kommer inte till uttryck, när horisonterna tycks bli 
så snäva att världen inte längre syns. Man kan då förledas tro att den 
demenssjukes livsvärld är tom. Det finns dock exempel, som motsäger att så är 
fallet. Andra människor kan ju ibland hjälpa den demenssjuke att tyda kroppens 
signaler. Den sjuke kan uppleva sammanhang och mening med kroppen korta 
stunder. På en konferens86 berättades om en demenssjuk kvinna, som matades 
med välling och satte i halsen. Det blev så illa så att andra människor, som fanns 
på plats, trodde att hon skulle kvävas. När det lättade för kvinnan, sade någon till 
henne: ”Jag trodde att du skulle kvävas.” Direkt kom svaret: ”Det trodde jag 
med.” Ingen i personalen på äldreboendet hade hört denna kvinna prata på flera 
år.

Studie 4 
I detta avsnitt redogör jag för hur beslutsfattare ser på demenssjuka, deras 
situation och på den vård demenssjuka behöver. Jag använder mig av tre 
innebördsteman: Institutionen som utgångspunkt, När den demenssjuke blir 
objekt och Den uteblivna dialogen. Det är framför allt biståndsbedömarna, som 
beskriver konkreta exempel på möten med demenssjuka och deras anhöriga. Sist 
presenteras en kort sammanfattning av studiens resultat.  

Institutionen som utgångspunkt 
Det har skett en omvälvande utveckling av den vård som erbjuds demenssjuka 
personer sedan senare delen av 1990-talet. Nuförtiden vårdas demenssjuka i sina 
hemkommuner, vilket är en stor skillnad från den tid, när demenssjuka tvingades 
leva på mentalsjukhus. Trots detta kvarstår ändå ett slags institutionstänkande i 
den vård, som nu erbjuds demenssjuka. Den norm, som samhället sätter för 
denna form av vård, ger ett ramverk, vilket i sig skapar en slags institution om än 
i annan skepnad än den som funnits tidigare. Vården styrs av organisationens 
riktlinjer och regler i stället för av demenssjukas önskemål. Detta innebär att 
vårdutbudet inom hemvården än så länge ofta är begränsat till fysiskt praktiska 
göromål som hjälp med städning, hygien och matleveranser. Vill man - eller 
behöver man - ta del av fler utslag av vårdande, blir det framför allt begränsat till 
etablerade vårdinstitutioner i fördefinierade byggnader. Än så länge sker också 

                                                          
86  Kenneth Asplund berättade om denna händelse på demenskonferensen: Ett steg i taget, 

demensdagar, Stockholm, Ersta 1996 
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den största satsningen där, även om tankar på en förändrad hemvård finns. 
Vården kan mycket väl utebli, när demenssjuka inte anpassar sig till vårdutbudet. 
Allt detta framgår av följande citat, där en politiker ger sin syn på de 
förändringar som skett inom vården och beskriver hur institutionerna ökar i antal 
just på grund av att det är så svårt att vårda demenssjuka i deras hem.  

(pol 3) Men om man tittar lite längre tillbaka så ser man att det 
har hänt enormt mycket på det här området. Jag vet att jag som 
tonåring var på sjukhuset i X-stad och hälsade på min dementa 
farmor. Hon fick inte finnas i hemkommunen utan det var i X-stad 
där de dementa fanns för hela länet. Idag har vi i varenda kommun 
massor av platser för dementa på demensavdelningar och det är 
ett jättekliv som har tagits här på 30-40 år. // Så att vi har kommit 
väldigt långt, men man är aldrig framme vid den punkten där man 
inte kan komma längre. // Jag tycker att jag får ta politiska beslut 
ganska ofta om att förändra trygghetsboende mot ett 
demensboende. Det är den gruppen som vi i samhället får 
koncentrera oss på att ta ansvaret för. Därför att det är den 
gruppen som är svårast att arbeta med, i det traditionella boendet 
på hemmaplan och för att dem växer [ökar i antal]. // Demensen 
flyttar allt närmre hemmavid [hemkommunerna], idag mot vad den 
har gjort tidigare. Det är politiska beslut som har tagits utifrån 
politikernas erfarenheter, eller och höll jag på att säga, en 
verklighet som har uppstått så att vi har inte så mycket att välja 
på. 

Samhället genomsyras fortfarande av tänkandet att en institution skall vara 
utgångspunkten för demensvården. Människor i allmänhet kan ha svårt att förstå 
att demenssjuka får vistas fritt i samhället; det finns till och med uppfattningar 
om att det är tillåtet med tvångsvård av denna grupp sjuka. Den institutionella 
utgångspunkten framträder också tydligt i de kvalitetsgranskningar som sker av 
vården. Antalet platser i demensboende är nämligen ett mått på kvalitet i vård 
och omsorg och dessa så kallade nyckeltal uppmärksammas av både myndigheter 
och patientföreningar. Fokuseringen på platsantal kan medföra att utvecklingen 
av öppnare vårdformer för demenssjuka hämmas och att institutionaliseringen av 
den demenssjuke lever vidare från hospitalets tid in i nutiden. Den sjuke hamnar 
vanligen förr eller senare på en vårdinstitution, men det borde inte få betyda att 
fokus ligger bara där.  

(tj 2) Vi tittar mer på det, på att hemvården, seniorbostäder och 
äldreboende i stort att det fungerar väl, så att så få som möjligt 
behöver flytta från sin vanliga miljö. Jag tror det är rätt sätt att 
tackla problematiken idag och inte prisa kommuner för att de har 
tillräckligt många demensplatser. Utan [istället] prisa kommuner 
för att det har en generellt bra demensvård. Jag tror att man måste 
gå mer åt det hållet. Jag tror att det gynnar individerna.  
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(tj 6) Det tror jag också eftersom, men sen sitter andra fast i det 
här att räkna antalet demensplatser. 
(tj 2) Ja om jag tänker på när vi får tillsyn och annat så räknar 
man ut demensplatser på det sättet också. Har vi tillräckligt 
många särskilda demensplatser är det ett plus i kanten. Så kan 
demensförbund och andra också se på oss. 

Den största delen av vården i hemmet för demenssjuka är än så länge inte 
institutionell och utförs av närstående och framför allt partnern. Det finns ingen 
beredskap hos vårdgivaren att ta över denna vård i hemmet. Institutionsplacering 
blir det man utgår ifrån, när partnern inte kan ta ansvar för eller orkar med 
vården längre. Det innebär ofta att den sjuke snabbt omhändertas och förs till en 
institution. En demenssjuk har alltså de facto inte samma möjlighet som andra 
svårt sjuka att vårdas hemma, vilket blir än mer fallet om den sjuke är över 80 år 
eller ensamboende. Politikernas resonemang om institutionens betydelse i 
demensvården framgår av följande citat:  

(pol 6) För man skall också vara medveten om att det måste finnas 
en dräglig situation även på anhörig sidan. Ofta är det ändå på 
det sättet att när vi pratar om det stora flertalet inom demens, så 
är personnumren förhållandevis låga. Det vill säga att man är 
uppe i åren en bit och är man själv som dement en bit upp i åren 
så brukar nog partnern också vara en bit upp i åren. Det är väl 
tyvärr så att vi har ett och annat fall där anhöriga inte orkat med 
utan själva drabbats av sjukdom till följd av den anhörigas 
demens. Det kanske är ett ansvar som inte vi ska ta på oss utan det 
kanske vi ska försöka undvika så långt det går att sådant inträffar. 
(pol 5) Jag tror att varför det är så som du frågar nu. Det tror jag 
är därför att vi inte upptäcker dem. Dem finns inte med och // man 
måste fundera på: Hur kan man stötta de anhöriga hemma? Hur 
kan man prata med dementa när de blir nydementa? För de finns 
inte i våra rullor. De finns i samhället givetvis, man har räknat ut 
att i X-stad så borde det finnas 6-700 personer som är dementa 
och vi har 111 platser i särskilt boende [för demenssjuka]. Så på 
så sätt är det ju väldigt få som finns där, sen finns det 
[demenssjuka] på andra äldreboenden också det vet vi. Men inte 
en [ens] tredjedel finns i våra boenden [SÄBO] utan dem [flesta] 
finns hemma.  
(pol 1) Det är klart att det beror på hur situationen ser ut. Är det 
en ensamstående som blir dement, då finns det knappt något annat 
alternativ än i stort sett bo [SÄBO].

Vårdens företrädare kan ha en annan syn på institutionen än vad den 
demenssjuke och närstående har; för de senare kan institutionen enbart verka 
skrämmande. Dessa farhågor besannas, om den institutionella vården innebär att 
den demenssjuke kommer att reagera med förvirring vid sin förflyttning till en 
institution. Följden kan bli att den sjuke och närstående avstår från den 
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institutionella vården och att närstående i stället gör sitt yttersta för den sjuke i 
hemmet. Vårdens företrädare har då sällan något alternativ att erbjuda. 
Biståndsbedömare berättar om att det finns fördomar om institutionerna. 
Fördomar kan ju motverkas, men när biståndsbedömaren inte förmår se grunden 
för dessa, kan det bli svårt att häva dem.  

(bist 5) Sen finns det så mycket fördomar och förutfattade 
meningar med, om just demensvården. Vi har en yngre dement nu. 
// När det var tal om växelvård, då kan inte maken och barnen 
tänka sig att hon skall vara på ett äldreboende och växla 
[växelvårdas], för hon är bara // 68 år. De andra [på äldreboendet]
är kanske 90 och det kan de [anhöriga] inte tänka sig. Då dödar de 
sig nästan, bara för att inte hon ska komma in där.  
(bist 3) Nej, då tycker de att de är så gamla emot henne då. 
(bist 5) De är så gamla, och visserligen är det ju en hel generation 
emellan, men ändå. Jag menar just för att den svåra demensen 
som hon har, gör att han [partnern] kommer inte stå på benen 
många dar till. 

Den utveckling som den institutionaliserade vården av demenssjuka genomgått 
har utan tvivel inneburit en drägligare tillvaro för många sjuka och deras partner. 
Informanterna menar att institutionerna framför allt klarar av att ta hand om dem 
som har kommit långt in i sin sjukdom och speciellt de som är äldre. Man har 
också en medvetenhet om att institutionen som vårdform är otillräcklig för att 
möta framtidens behov av vård, speciellt vad gäller yngre demenssjuka och deras 
familjer. Satsningar görs bland annat därför på speciella hemvårdsgrupper. Det 
innebär att det är först när institutionens svaghet blir tydlig, som den ifrågasätts. 
En politiker ser detta:  

(pol 5) Där tror jag vi har ett bekymmer med den vården som 
utförs. För // dementa äldre så är det inga bekymmer med 
[vården]. Där har vi demensavdelningar och så vidare, men när 
det är de yngre så är det mycket, mycket svårare. Vi har nu någon 
// som inte gillar äldre människor. Han är själv 55 [år] eller något 
sådant. Men han klarar inte det [att vara med demenssjuka äldre]
och då är det jätte svårt. Hur ska man ha en bra vård för den 
personen. // Man pratar mycket med anhöriga och hur dem känner 
det och så vidare. Det svåra är ju och fråga dem här [de
demenssjuka] hur det känns. 

Informanterna beskriver en komplex problematik, som de menar är svår att 
komma till rätta med. Otillräcklig kunskap inom institutionen försvårar den 
demenssjukes möjlighet att få hjälp med sina problem. I primärvårdens korta 
möten mellan vårdare och patient fångas inte vaga signaler på demenssjukdom 
upp. Patienter med begynnande demens, som söker vård för ospecifika besvär, 
lämnar mottagningen med sina egentliga frågor obesvarade. Primärvården och 
kommunen arbetar ibland parallellt utan vetskap om varandra, vilket innebär en 
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risk att den demenssjuke, även efter att ha fått sin diagnos, lämnas därhän i sitt 
predikament. Den vårdkedja, som framhålls som så viktig, kommer inte ens alltid 
till stånd.  

(pol 2) Det är väl det som är problemet. Att vi inte frågar de 
människorna det berör. Vi säger att det är anhörigas sjukdom, 
men det är det inte alls. Det är personens sjukdom i första hand. 
Man [den demenssjuke] märker ganska tidigt när man inte, när 
inte saker och ting fungerar. Problemet är många gånger att man 
blir, man söker för andra saker man vågar liksom inte. Man vågar 
inte riktigt tala om vad det är. Så söker man för andra saker och 
så blir man inte lyssnad på. Det går för fort // på ett läkarbesök. 
Och jag tror att man ganska långt in i en demens kan fråga 
människor hur dem uppfattar världen, det är jag fullständigt 
övertygad om och det vet jag att det är så.  
(pol 5) Då är frågan varför vi inte gör det mer? 
(pol 2) Därför att då blir det väldigt jobbigt, då ser vi att det här vi 
har byggt upp runt demenser passar inte alla människor. Och ja 
det blir väldigt jobbigt om vi ska göra allt individuellt. Då blir det 
både dyrt och besvärligt, så att jag tror att vi på något vis försöker 
komma undan så smidigt som möjligt. 

(tj 3) Jag tror vi måste bli bättre inom primärvården just i den här 
relationen med anhörigstödjare. Jag tror det är mer aktuellt när 
man kommer in i kommunens verksamheter. I primärvården så 
tänker i alla fall inte vi på samma sätt, de som rör sig kring 
dementa. Att det finns faktisk den organisationen och där kan man 
sprida oerhört mycket kunskap. Så att vi i primärvården måste bli 
bättre på att kunna styra upp att där finns ett stöd i det tidigare 
stadiet.  

Samhället tar hand om den demenssjuke och ger en slags garanti för att hans eller 
hennes liv inte skall bli ett liv i misär samtidigt som den sjuke tas bort från det 
övriga samhällets blick. Institutionen kommer på så vis att försvåra arbetet mot 
en öppnare demensvård. Informanterna är villrådiga, eftersom de saknar kunskap 
om livet med demenssjukdom. Detta bromsar utvecklingen mot andra 
vårdformer. Det är svårt att bilda opinion utan argument och med media som 
möjliga granskare är beslutsfattarna försiktiga. Det organisatoriska ansvaret för 
demenssjuka och deras närstående är ingen lätt uppgift. Det blir komplicerat att 
våga förlägga vården i hemmet. För att ändå ta små steg från institutionen menar 
informanterna att allmänhetens medvetenhet behöver ökas om att demenssjuka 
lever mitt ibland oss.  

(tj 5) Jag pratade om opinion. Det kanske är fel ställe, men 
häromdagen, ja det var för ett tag sen. Jag var ute och 
promenerade och mötte en liten dam i nattlinne, morgonrock och 
tofflor som traskade så trevligt genom staden här. Jag ringde då 
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kommunens larmmottagning och kollade. Jo de visste precis vem 
det var och vilken, men jag tänker: Hur reagerar opinionen? Är 
detta svensk äldreomsorg år 2008? Det skulle kunna bli hur som 
helst. Men du säger att det är naturligt att man går ut och vandrar 
en liten stund. Nej men jag menar man måste ta den risken om man 
ska vårda dem hemma. Vi får kritik från länsstyrelsen om våra 
instruktioner, och hur vi stänger dörrar och låser. Hur gör vi då i 
hemmet? Men om man skulle, det finns ett regelsystem också.  
(tj 6) Men man kan väl hoppas ändå att vi hamnar någon stans i 
ett upplyst samhälle. Där vi så att säga inte låser in dem, att det 
skulle vara det bästa då. Jag förstår problematiken, men vi får, 
men det finns dem som går iväg från X-hemmet också. Polisen får 
hämta dem ute vid Europavägen och vad det nu kan vara. Det 
händer, men det handlar mer om mod att våga, i alla skeden då. // 
Det kanske är precis tvärtom, att det här med demensvård 
[institutionen] är över huvud taget en förutsättning för att vi ska 
kunna gå vidare. Att det här har startat någonstans, att man hittar 
former för att kunna gå vidare. // 
(tj 2) Här startar vi från institution och går mot den öppna formen 
och vanligtvis går vi från den öppna mot institutionen. Här är ett 
omvänt förhållande. Det beror på det här med legitimiteten. Att det 
är platsen som är legitimiteten för samhället och folk i omvärlden 
och beslutsfunktioner. Och det tror jag har att göra, eller jag 
hävdar att det har med att göra. Att vi har lärt oss för lite av det 
här än. Vi kan för lite om det här för att kunna fatta de här 
långsiktiga besluten.  

Institutionen överskuggar även hemvården, vilket innebär att de demenssjukas 
egentliga problematik ofta kommer att åsidosättas. Kommunens hemvård blir 
som en för alltid reglerad institution att enbart gälla de fysiskt praktiska behoven. 
Utöver detta organiseras hemvården ofta med en förment effektivitet, så att 
sysslorna skall kunna utföras snabbt. Sådan effektiviserad hemvård kan lätt bli 
ineffektiv för dem det gäller - de demenssjuka - genom att frånta dem 
möjligheten att vara delaktiga i sitt eget vårdande. Biståndsbedömare är 
medvetna om att det finns ett glapp mellan bistånd och vårdande. De kan låta 
demenssjuka och närstående önska nästan vad som helst; det är tillåtet för dem 
att göra detta. Men i slutändan är det ändå alltid biståndsbedömaren, som 
bestämmer biståndet utifrån gällande lagstiftning och den enskilda kommunens 
förutsättningar. Även om slutresultatet på papperet stämmer överens med 
önskningarna, kanske verkställaren finner sig stå med förutsättningar, som gör att 
man inte kan svara upp mot önskemålen. En ekonomisk press kommer alltid att 
påverka vårdarnas känsla för vad som är viktigt i arbetet. Man kommer att 
prioritera att sysslorna utförs snabbt och effektivt i stället för att vinnlägga sig 
om kvaliteten på det man gör hos den demenssjuke. Vilket kan innebära att en 
demenssjuk inte får i sig tillräckligt med föda och därför inte kan fortsätta att bo 
kvar i sitt hem.  
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(bist 4) Jag hade samtal senast idag med en dotter som jag haft 
mycket kontakt med. Mamman är glömsk och glömmer att äta och 
// hon har matdistribution. Där anhöriga ser att maten står kvar i 
kylskåpet, och det är inte taget. Ändå har dottern pratat med hem, 
enhetschefen och, ja. suck … Jag var jättenoga i min utredning 
och skriva // att måste liksom stötta och det men ändå så. Det 
brister på något sätt. Det är jättesvårt för mig som 
biståndshandläggare att sitta och ja. Eftersom inte jag verkställer 
då är det svårt att veta. Vad beror det på? Är det slarv? Är det 
tidsbrist? Eller vad det är då? Men det är väldigt tråkigt för till 
slut är så leder det att det blir ett särskilt boende när det inte går 
längre. 
(bist 3) Ja tror jag det, när de inte får i sig [maten].
(bist 4) Maten är A och O. 
(bist 1) Precis, ja jag skriver ofta i, vi får skriva i en arbetsplan 
också. Sitta med skriver jag.  
(bist 2) Ja, men det skriver jag i utredningen, eller skicka med. Sitt 
med, värm maten, sitt med och, men tyvärr så. Jag vet att detta 
brister. 
(bist 3) Det är viktigt att verksamheten [hemvården] också har 
kunskapen om hur viktigt det är. 
(bist 5)Men sen är, sen är kommer det där. 
(bist 3) Ekonomi. 
(bist 5) Ekonomi, ekonomi ja precis. 
(bist 2) Bonuspengar också. 
(bist 3) Ja bonuslön 
(bist 1) Hur man än gör så. 
(bist 5) Jag menar även, även om man skrivit i beslutet att de ska 
ha handledning och för och sätta igång att städa, tvätta eller allt 
vad det nu är. Ja, jo det låter jättebra men och man gör det. Och 
det skrivs in i arbetsplanen. Men sedan så kanske det är tre man 
kort en dag och då blir det inte gjort. 
(bist 2) Nej, och det är det som är dilemmat. 
(bist 5) Och det är det som är dilemmat och // dessutom kommer 
det då ifrån höga vederbörande att nu ska äldreomsorgen spara 20 
miljoner.  
(bist 4) Men vad blir billigast då? Sitta i en halvtimme // hos dem 
eller sätta dem på boende [flytta den demenssjuke till SÄBO].
(bist 5) Ja men ska de bygga en stor arena eller något annat för 
många miljoner.  
(bist 3) Nu är det mycket med bonuslöner, och då är det inte säkert 
att de plockar in folk heller vet du. När de får plocka in själva, 
grupperna.  
(bist ?) Usch nej 
(bist 5) Nej, det är mycket om och kring. 
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När den demenssjuke blir objekt 
Begreppet ’anhörigas sjukdom’ kom upp mer eller mindre tydligt i 
gruppintervjuerna, när informanterna diskuterade de demenssjuka. Den djupaste 
innebörden i att demenssjukdomen sägs vara något som gäller den anhörige eller 
vara partnerns sjukdom, är att den demenssjuke blir till ett objekt i 
sammanhanget. Den demenssjuke hamnar vid sidan av och det syns tydligt att 
den demenssjuke blir utan något riktigt inflytande över sin vårdprocess. Den 
anhöriges ställning, och då framför allt partnerns stora betydelse för den sjuke, 
betonas i alla gruppintervjuer. Orsaken till att informanterna uppfattar 
demenssjukdomen som den anhöriges sjukdom, beror nog på att partnern tar 
ansvar för den sjuke utan att ställa krav på vården. Det kravlösa vårdandet kan 
innebära att partnern sätter sin egen hälsa på spel. Det är inte ovanligt att den 
demenssjuke, utan att få delta i beslutet, omhändertas för vård, dvs. behandlas 
som ett objekt, när partnern inte orkar vårda längre.  

(pol 5) Man säger så att det är anhörigas sjukdom och det är klart 
att på ett sätt är det inte det. På det andra sättet så är det så att 
anhöriga tar ett otroligt stort ansvar. Om de anhöriga inte skulle 
göra detta så skulle kommunernas ekonomi gå i sank. De är så 
många som gör detta. Problemet är väl att vi kommer in för sent 
med hjälp i hemmen. Vilket gör att den dagen vi kommer in med 
hjälp, så är dem helt slutkörda. De orkar inte en sekund till. Det 
ser jag bara i X-stad, vi har väldigt få som har avlösning i hemmet 
till exempel. Man kan lämna på dagvård. // Men vi stöttar på ett 
alldeles för dåligt sätt. // Där tror jag att man bör fundera mer. 
Hur stöttar man de anhöriga innan det har gått för långt? När de 
faktiskt inte orkar längre. 

(bist 5) Jag hade en, för ett tag sedan en man som var 95 plus. 
Han var dement och // [partnern] blev sjuk och åkte in till 
sjukhuset. Då fick vi ta farbrodern [den demenssjuke] fast de inte 
hade något på korttidsplats. Då märkte vi hur dement han var. Sen 
kom tanten [partnern], skulle ut ifrån sjukhuset. Då fick vi ta en 
korttidsplats. Jag tror det gick fem sex timmar så lade hon
[partnern] igen ögonen för gott. Då hade hon, det kändes som att 
hon hade det att nu har ni tagit hand om … 
(bist 3) Maken 
(bist 5) Ja och nu kan hon … 
(bist 2 Nu kan hon koppla av.  
(bist 3)Det har jag också varit med om. 
(bist 5) Han hann aldrig in på något boendehem. 
(bist 3) Och så beroende av varann.  
(bist 5) De var jätteberoende, jag tror han var 98 och hon var 96 
och hade inte haft någon hjälp. Det var tandläkaren som hade 
märkt det. Han ringde till mig. Jag visste inte om dem här.  
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Partnern tar sitt vårdande på stort allvar och gör sitt yttersta för att skydda den 
sjuke. Detta innebär ofta att partnern finner sin egen väg för vårdandet utan stöd 
från professionella. Informanterna menar att vården inte blir den bästa för den 
demenssjuke och att det tar kraft från paret. Partnerns vårdande kan innebära att 
den sjuke blir passiv och i än större behov av hjälp. Den sjuke börjar glida från 
vardagens välbekanta bestyr och sitter i stället som ett objekt vid sidan av.  

(pol 5) Sen är det väl så att när vi kommer in, kommunerna, har 
det gått väldigt långt. Eftersom de anhöriga har dolt det här 
väldigt länge. Det ser jag på min egen farmor och farfar. Då 
skyddar farfar farmor. Fast att han vet att det är inte så bra så gör 
han allt. Viket gör att det blir precis tvärtom för då passiviserar 
han henne ännu mer. Vilket gör att, jag tror att det kan fortskrida 
fortare. För att då får hon sitta där i lugn och ro och inte göra 
någonting. Och hon behöver inte tänka för att han ordnar allt till 
henne. 

Partnern ansvarar för vården i hemmet och är den som kan fördröja flyttningen 
till institution. Informanterna betraktar partnern som en garant för den 
demenssjukes vård även när kommunala vårdinsatser kommer in i hemmet. Paret 
hanterar problematiken efter bästa förmåga. I diskussioner med paret vänder sig 
biståndsbedömaren oftast till partnern, medan den sjuke blir objekt och hamnar 
utanför samtalet. Detta illustreras i de båda följande citaten.  

(bist 2) Sen tror jag också att ett nära samarbete med anhöriga, 
det är ett måste här. Även om, som vi pratade om förut, att ibland 
kan kännas att man kör över och att man pratar över huvudet på 
den demente. På något sätt så är de anhöriga väldigt viktiga med. 
De ska orka det här. 

(bist 2) Ibland kan jag tycka att den [anhöriges delaktighet i 
biståndsbesluten] tar väldigt stor plats. Man får börja med 
anhöriga och bena isär begreppen och sedan när man har gjort 
det så får man titta på den enskilde [den demenssjuke]. Den 
personen som det gäller då. //  
(bist 4) Jag tycker det är jättesvårt för att det är en balansgång. 
Vad enskilde [den demenssjuke] vill och vad den anhörige vill. För 
samtidigt så måste man så att säga stötta den anhörige. // Man kan 
inte heller bara köra över den anhörige. // Det är en balansgång 
som är fruktansvärt svår. 
(bist 1) Vi måste ha med dem [anhöriga] på tåget.  
(bist 4) Ja man måste det. Du får inte gå i konflikt. Det får inte bli 
direkt utan man [får] // pyssla här och så hur man får ihop det. Så 
att det är jättesvårt för man måste få en bra relation och båda två 
ska ha det bra. 
(bist 3) De begär ju inte ofta för mycket anhöriga [partnern], så 
upplever inte jag. 
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(bist 1) Nej. Det gör de inte, snarare tvärtom. 
(bist 2) Snarare tvärt om, de är väldigt försiktiga.  
(bist 3) De är så rädda att göra den anhörige [den demenssjuke]
ledsen och de känner att de överger dem tror jag. Mer än vad 
andra somatiska sjukdomars anhöriga [partner] gör. 
(bist 5) Och sen den sjuke, den är ju totalt beroende…// utav 
antingen anhörig [partner] eller samhället. // Ja då vill det till att 
det blir rätt. 
(bist 3) Och så kanske de har levt, de har levt ofta ett helt annat liv 
där de inte har varit beroende och så ska de då förlikas med det ja. 

I parets möte med biståndsbedömaren har den demenssjuke svårt att vara en 
jämbördig samarbetspartner. Det är till och med så att biståndsbedömaren kan ha 
svårt att se den demenssjuke som en fullvärdig vuxen människa med samma 
rättigheter som vi andra. Den sjuke hamnar i ett underläge, som helt 
grundläggande påverkar dennes närvaro vid biståndsmötet. Den sjuke har svårt 
att svara på frågor, blir tyst och jämställs ibland med det omyndiga barnet.  

(bist 3) Men just när man sitter där ansikte mot ansikte mot dem 
[den demenssjuke] det är då det är svårt tycker jag det här att. För 
att man måste då själv då känna att den här personen är värd lika 
mycket fast den knappt vet vad den heter i efternamn. Det måste 
man ha i sig för att kunna över huvudtaget bemöta dem. Men det 
är jättesvårt många gånger. Få det här att dem ja, att dem tittar 
och liksom får den där blicken och att de ändå tycker att. Ja att 
dem vill fortsätta samtalet och inte bara bli arga och. 

(bist 3) Kanske skola in dem [demenssjuka] på dagvård och sådär. 

(pol 2) Ja man lämnar aldrig spädbarn ensamma så att så att jag 
förstår inte att man lämnar gravt dementa ensamma. Det är 
skrämmande egentligen. 
(pol 1) Nej, för de här går tillbaka till barnstadiet i vissa fall. Det 
är faktiskt så. 

Informanterna ser demenssjukdomen som något som i ökande takt förändrar den 
sjuke. Det är samma människa, men ändå inte. Vården har svårt att nå fram även 
tidigt i sjukdomen. Det tycks snarare vara lättare att vårda patienterna i senare 
skeden av sjukdomen. Då har partnern tagit över och förmedlar tillgången till 
den sjuke. Informanterna har uppfattningen att den sjuke i ett senare skede 
befinner sig i en egen värld och att lidandet därmed avtagit. Innebörden av detta, 
när ingen förstår hur det är att leva med demenssjukdom, blir en obefintlig 
möjlighet till delaktighet i den egna vårdprocessen.  

(tj 5) De erfarenheter man kan göra möjligtvis, det är att det 
påminner egentligen om kroppssjukvårdens diagnoser, obotliga 
diagnoser. Det som är det mest känsliga, det är egentligen första 
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mötet med vårdapparaten eller kommunens hemvård eller 
kommunens verksamhet. Det är oerhört känsligt hur man bemöts i 
det första skedet. Skall man vara riktigt drastiskt kan man väl säga 
att slutskedet kanske är enklare än startskedet. På tal om ’Vem är 
den demenssjuke?’ så är det en jädra skillnad på hur man inleder 
och, eller hur man avslutar tycker jag. Även om det ska vara 
naturligtvis på alla sätt en värdig avslutning också. Men det är så 
många möjligheter att det går snett från början. Vilket kan vara 
ganska banala saker i för sig. 

(pol 4) Det är två saker när det gäller människor kring en dement. 
Det ena är anhöriga, hur de tar det eller tacklar det här. Det 
andra är den demente själv där det // värsta för den dementa är de 
första stegen. När man själv upptäcker att jag är dement och jag 
går mot detta. Jag har drabbats av detta och vad väntar mig. Men 
sen i slutet av dementheten då upplever man det inte på samma 
sätt. Då lever man i sin värld och då är den världen och det kanske 
är lite lättare för den dementa att vara där än de här första stegen. 
// Det tycker jag är den jobbigaste biten att kunna möta för där 
kommer ju vi som hjälpare, utifrån kommunens sätt att se då 
väldigt sällan in. Utan då är det de anhöriga, närstående som står 
där och ifrågasätter och kanske [är] rätt hårda mot den som håller 
på där. För man har inte fått någon diagnos har inte fått någon, ja 
inte klart utrett vad det är. 

(bist 4) En dement person för mig. Det är väl den som har det 
jobbigast, är väl den personen som börjar bli dement. Och som 
inte förstår och som man har svårt att komma intill och som inte 
vill ta emot hjälp. Man ser att här behövs det mycket hjälp och en 
ensam person. Arbeta sig in där det är det som är mest jobbigt tills 
de går, kommer till en gräns, då de så att säga mer tar emot hjälp 
eller vad man ska säga. Men i början är det, kan [det] vara 
jättemycket jobb runt omkring en sådan person.  

Partnern uppfattas oftast som subjektet och blir den som tar besluten, när det 
gäller att ta emot bistånd. Partnern kan på detta sätt bli en brukare av vården. 
Benämningar som avlastningsvård och avlösningsvård för tankarna till att den 
demenssjuke förvaras utanför hemmet, medan partnern vilar upp sig. Det händer 
dock att biståndsbedömaren försöker få den demenssjuke att fungera som ett 
subjekt i biståndsmötet. Detta kan vara svårt och obehagligt. Det kan också 
innebära att partnern blir till objekt för stunden.  

(bist 5) Ja att då få den här demente personen som subjektet i 
sammanhanget. Det är väldigt svårt och lyckas väldigt få gånger. 
Det är få gånger man gör det. Då känner sig den anhörige kanske 
lite tilltufsad. Men också blir det väldigt bra sen för om man har 
hittat en väg att gå vidare. 



98

Dialogen som uteblir 
Den uteblivna dialogen87 mellan vårdare och patient utgör grunden för den 
problematik, som beskrivits under de tidigare temarubrikerna. Denna dialog 
borde omfatta den demenssjukes historia, nuvarande situation och framtid. 
Avsaknaden av dialogen innebär att den sjukes vård kan utebli och att den vård 
man erbjuder inte heller har den sjuke som utgångspunkt. Detta betyder också att 
partnern, men även andra närstående, inte får det stöd, som så väl behövs. I 
gruppintervjun med biståndsbedömarna blir det uppenbart att de ofta inte får till 
stånd en dialog med alla parter. Biståndsbedömaren verkar nämligen undvika 
frågor och påståenden, som de upplever kan innebära en konflikt i mötet med 
den demenssjuke eller partnern, och agerar snarare som medlare och försöker 
släta över eller dölja problematiken, som den sjuke står inför. Risken finns att en 
spricka uppstår mellan den sjuke, partnern och andra närstående. Det verkar inte 
finnas mod att gå på djupet i dialogen. Ett citat får exemplifiera en sådan 
situation, där biståndsbedömaren uppenbart är medveten om att paret inte kan 
föra en dialog om sin situation, men medvetet väljer att släta över och dölja 
parets problematik.  

(bist 3) Anhöriga berättar väldigt gärna om dem också, fast då är 
det också svårt det där. De sitter och berättar om dem [den 
demenssjuke] och så sitter dem där. Det är jättesvåra situationer 
tycker jag. Ofta kommer de ihåg en hel del som har varit förr. Jag 
vet jag var på ett besök nyligen och där, ja men säg, säg 
telefonnumret, sade mannen till henne. Och då drog hon till med 
det telefonnumret hon hade tio år tidigare. Då rättade han henne. 
Det är svårt att se att de blir bortgjorda också av den anhörige. 
Hon kände sig jätte dum. Då fick jag [säga], ja trivdes du bra där 
du bodde och så där. Jag försökte på något vis prata bort det, som 
man inte kanske ska göra men. 

Parets svårighet att föra en dialog om den gemensamma situationen gör att 
partnern hamnar i en svår situation. Han eller hon lever ju med vetskapen om att 
alternativet för framtiden oftast innebär att den sjuke måste lämna hemmet. 
Partnern söker stöd hos biståndsbedömaren, när paret väl står inför faktum. 
Biståndsbedömaren å sin sida lägger över informationsansvaret på partnern. 
Biståndsbedömaren är medveten om att vården kanske presenteras för den 
demenssjuke med hjälp av en lögn, som riskerar påverka parets relation för all 
framtid. Här nedan ges ett exempel, där biståndsbedömaren erbjuder ett par en 
avlastningsplats för den demenssjuke. Partnern ber biståndsbedömaren att ljuga 
för den demenssjuke. Biståndsbedömaren ber partnern finna stöd hos andra 

                                                          
87 Med ’dialog’ menas här ett samtal mellan två eller flera personer där olika ståndpunkter respekteras 

och utbyts, dvs. en dialog mellan demenssjuk och biståndsbedömare, mellan demenssjuk, 
biståndsbedömare och partner osv. 
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närstående i stället för att gå hem till paret och försöka få till stånd ett samtal, 
som innefattar alla parter. Biståndsbedömaren reflekterar inte över sin egen roll 
eller sitt ansvar för att hjälpa paret att prata om det svåra. Samvetet sätter stopp 
för att själv ljuga för den sjuke. Ansvaret för att reda upp situationen överlämnas 
åt partnern.  

(bist 3) Sen tycker jag att det är viktigt att stärka anhöriga i att 
själva berätta att de inte orkar. Många gånger vill de gärna att vi 
ska göra det. Som männen och sådär, det har jag ofta så. Jag hade 
en i fredags som var uppe och sade att: ’Ja men kan inte du ringa 
och säga att nu har det blivit en tid [plats] på korttiden? För vi ska 
titta över medicinerna.’ Det vore ren lögn då. // Men jag sa, ’Ja 
visst kan jag göra det, men det är bättre att du. Nej, jag kan inte 
[sade mannen]. Men du får du be barnen stötta dig.’ Då får man 
stötta dem. För ibland är de så rädda också för att säga att de inte 
orkar. Men när de väl säger det så. Det brukar inte bli så hemskt 
farligt. // Fast jag kan inte gå med på sådana här riktiga lögner. 
Det vill anhöriga ibland, men det gör inte jag. Då kan inte jag 
sova om nätterna. Och man säger, jag kan inte det. Hur kan man 
säga att de ska in på något slags träning? 

Lögnen verkar ha en plats i biståndsmötet och biståndsbedömare tycks inte 
främmande för att ljuga. Genom lögnen stängs den demenssjuke ute från 
möjligheten att påverka sin egen vårdprocess och aktivt medverka till att lösa 
parets situation. Ett citat, som beskriver hur en partner är uttröttad av sitt 
vårdande, visar på detta. Troligtvis ser den demenssjuke att partnern är i behov 
av vila och stöd, men att skiljas från sin partner i en sådan situation går emot det 
ansvar man känner för varandra i en parrelation. Biståndsbedömaren använder 
lögnen utan att reflektera närmare över detta. Den demenssjuke går med på att 
vårdas, men ser det antagligen som något annat än vård. Biståndsbedömaren 
löser ett tillfälligt problem, men utan att egentligen få grepp om parets 
problematik. 

(bist 3) Jag hade en [demenssjuk] som absolut inte skulle in på 
någon avlösning. Partnern var helt slut och jag visste inte riktigt 
hur jag skulle vända mig. Han var rätt, han var så välbehållen och 
karl lite sådär om man säger. Och för att han visade mig utanför 
hur jag skulle parkera. ’Men du vet att du kan väl göra det för 
hennes skull’, sa jag. För jag visste inte riktigt hur jag skulle 
[göra]. ’Gör det för hennes skull’ och vet du, ’Känn inte att du 
behöver det, men för hennes skull’. Till slut gick han med på det. 
Då gick det och ’Jag gör det för hennes skull’ sa han till mig och 
blinkade. Så att ibland får man ha lite konstiga vägar för att de ska 
känna att man bryr sig om dem på något vis. För det är som du 
säger, de är ofta, de känner sig överkörda många gånger, ja. 
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Detta är ett åskådligt exempel på hur en demenssjuk kan lämnas utanför parets 
vårdprocess. Den sjuke kommer inte att förstå parets behov av vård och stöd på 
samma sätt som biståndsbedömaren, som företräder vården. Man har inte 
beredskap att utforma vården i samråd med den demenssjuke.  

Det hela blir ganska motsägelsefullt, när informanterna presenterar uppfattningen 
att demenssjuka är medvetna om sin situation och sedan säger att en 
konfrontation ligger närmare till hands än en dialog i mötet. Risken är uppenbar 
att biståndsbedömaren kommer att upplevas som något hotande. I exemplet 
nedan blir biståndsbedömaren en opålitlig person, som hotar den sjukes identitet, 
i stället för att vara en samarbetspartner. Den demenssjuke visar detta med att bli 
upprörd och ledsen.  

(bist 1) Och det är väl då just de blir lite sådär misstänksamma 
och. 
(bist 5) Och då är de ofta lite aggressiva när man säger att: ’Ja 
men du skulle gå och hämta det. Du hittar inte hem. Polisen har 
letat upp dig.’ 
(bist3) Ja just precis, det tog den upp, anhörige också upp men. 
(bist 5) Ja då blir det en våldsam reaktion. 

Den uteblivna dialogen verkar gå som en röd tråd i redogörelsen för vårdens 
kontakt med den demenssjuke, vilket antagligen påverkar den sjukes inställning 
till vårdens alla yttringar. Det innebär att vården kan bli kontraproduktiv; i stället 
för att lösa problem förvärrar man dem. I exemplen nedan blir problematiken 
tydlig, när den demenssjuke inte vill acceptera den vård som erbjuds utanför 
hemmet. I det ena fallet blir lösningen ändå bra, men i det andra fallet inte; 
biståndsbedömaren förhåller sig passiv trots att paret uppenbarligen lider svårt.  

(bist 1) Ja han kom in där, och han sa att: ’Jag ska hem till’, ja 
och så sa han gatan då ’Jag ska inte bo här’, nej tänkte jag. Vi 
hade provat med hemtjänst men inte, han kunde få mycket mer. 
Och det slutade med att han fick prova hemma och nu har det väl 
gått ett par månader och det går riktigt fint.  
(bist 2) Det har jag också ett sådant ärende där hustrun ringde och 
var alldeles förtvivlad. Anhöriga som du säger då och inte orkade 
inte en dag till. Jag ordnade korttidsplats och det var inte mannen 
alls med på ’Här ska jag inte vara’, han var väl två nätter sedan 
sa han bestämt ifrån ’Jag går hem’ och nekade all hjälp då. Och 
jag hade dit vår demenssamordnare och hon fick inte rätsida på 
det heller. Nu är de hemma idag och hustrun sköter honom och det 
får, ja jag vet inte. 
(bist1) Det får gå. 
(bist 2) Ja det får gå helt enkelt. Och det gör det säkert. För hur 
det nu, fick [frun] kanske lite andhämtning då ändå men det 
kommer, det kommer till att ruta A igen sen då men.  
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Konsekvenserna av den uteblivna dialogen blir lika tydliga för den ensamboende 
demenssjuke som för paret. Den ensamboende förstår inte varför 
biståndsbedömaren kommer på besök och uppbådar alla krafter för att skydda sig 
mot intrång i den personliga tillvaron genom att framställa sitt liv som så normalt 
som möjligt. Den sjuke kan i sin utsatta position gå med på vård, men kanske 
utan att förstå innebörden av detta. Det hela kan sluta med att den ensamboende 
inte släpper in hemvårdarna eller kanske inte ens öppnar dörren, när hemvården 
kommer. Detta slags problem är välkänt för biståndsbedömare, men man vet inte 
hur man skall lösa det.  

(bist 2) Det är en svårighet tycker jag med den som är ensam eller 
ensamboende. För att ofta så försöker den och ha det här 
skyddsnätet runt omkring sig. Att det är, jag klarar allt det här 
själv.
(bist 3) Släpper inte in någon kanske. 
(bist 2) Den släpper inte in dig med en gång nej. Och sen när de 
gör det så blir de ofta väldigt ledsna. Det blir traumatiskt för det 
är svårt att sätta in hjälp där.  
(bist 3) Jo så då när de har kommit överens om en sak så sedan 
låser de dörren, då får inte hemvården komma in och. 

Den uteblivna dialogen riskerar att sätta hela tillvaron på spel för den 
demenssjuke, liksom för partnern. Paret får inte tillräckligt stöd i vardagen, när 
vården inte kommer in i hemmet och den dag rycker allt närmare, när den 
demenssjuke måste lämna hemmet. Parets dialog om det svåra beslutet verkar 
obefintlig. Biståndsbedömaren ser sin roll som den som väcker tanken hos 
partnern, men som sedan förhåller sig passiv i en process, som inte skall störas. 
Innebörden blir att partnern lämnas ensam med något som kan upplevas som det 
stora sveket mot den man delar sitt liv med. Biståndsbedömaren, som vårdens 
företrädare, sviker paret utan någon närmare eftertanke om hur vården kan ta en 
mer aktiv del i denna problematik. En hemvårdare kan till och med ses som ett 
störande moment i partnerns beslutsprocess.  

(bist 2) De ska orka gå över den här tröskeln [att bestämma att den 
sjuke skall flytta till SÄBO] som de ändå måste hamna på en 
gång. 
(bist 3) Och att orka vänta tills de har kommit dit. Ibland tycker 
jag också att både personal i hemvården och så att de förekommer 
anhöriga så. 
(bist 1) De har lite för bråttom, det är ibland.  
(bist 3) ’Ska ni inte lämna, Skall ni inte’ så här. I stället för att 
vänta tills dem är där. För vi kan se en sak men innan de själva ser 
det och mognar in i det att de inte orkar till exempel. Det måste få 
ta den tiden för dem också.  
(bist 4) Ja men ofta är det så när man kommer hem [till paret].
Man sätter sig och pratar och man informerar. Därför att de måste 
få börja tänka. Det är just det tankemönstret att lära ut eller 
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tankekedjan eller vad jag ska säga. Att det här kanske jag måste en 
dag. Det får ta tid. Det kanske behöver ta tid ibland för anhöriga. 
Har man varit gift i 60 år så kanske det inte är så lätt. Att en 
anhörig ska in någonstans eller vad man ska säga. Men just det 
här att man, och som du, som detta att man inte skyndar på då, 
personalen. 
(bist 3) Nej [att vårdarna] visar respekt för att de och den tiden de 
har liksom. 
(bist 4) Så att det, tyvärr är det väl så att hembårdspersonalen har 
lite för bråttom ibland. // Framförallt när det gäller, särskilt 
boende. 

Det svåra beslutet uteblir ofta, när paret inte får något stöd. Partnern klarar inte 
att svika den demenssjuke och paret strävare vidare. Detta innebär att den 
demenssjuke kommer att förflyttas snabbt och oförberett från hemmet, när någon 
av dem blir akut sjuk eller partnern avlider. Är den sjuke av någon anledning inte 
kvar i hemmet, tas ofta beslutet utan någon egentlig möjlighet till påverkan eller 
valfrihet vare sig för den sjuke eller för partnern. Beslutet, som då kan komma 
till i all hast, kan ses som ett övergrepp på den sjukes rätt till självbestämmande. 
Det är med andra ord sjukdom och död i stället för dialog, som gör att den 
demenssjuke kommer till en institution för ett permanent boende. Detta förlopp 
är inte alls ovanligt, men vården verkar inte ha kunskaper eller en organisation 
som kan motverka detta.  

(bist 3) Ofta passar de [anhöriga] på när de [demenssjuka] blivit 
sjuka och kommit in på sjukhuset. Då ringer och säger anhöriga 
att vi kan inte ta hem dem mer. 
(bist 1) Precis, det är nog det mest vanliga.  
(bist 5) Ja det är typiskt  
(bist 2) Det är det mest vanliga.  
(bist 3) För de har inte vågat ta tag i det innan.  
(bist 5) Ja om de får någon, någonting på sjukhus. Jag hade en 
förut som jag fick igenom boendet på i maj månad. Hon kom in i 
augusti på en korttidsplats. Tanten vrålvägrade att skriva på 
ansökan. Barnen hade inte laglig rätt till det. Och sedan innan hon 
blev utsedd till god man, då gick nästan 9 månader. 

En orsak till den uteblivna dialogen kan ligga i att ingen av informanterna riktigt 
förstår hur det är att vara demenssjuk. Oförståelsen kan ha sin grund i att man 
inte vill tränga sig på och uppfattas som besvärlig mot den sjuke och närstående. 
Här verkar vår svenska kultur styra informanternas handlande. Det kan också 
bero på en egen existentiell ångest, som kommer fram, när man möter 
människor, som står inför en mycket osäker framtid. Man vill säkert hjälpa, men 
dialogen uteblir med ibland svåra konsekvenser. En biståndsbedömare verkar 
lyssna och vara väl medveten om problematiken, men ändå lämnas paret utan 
stöd: 
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(bist 3) Ofta blir de misstänksamma som när man ska ha dem på 
korttids[vård]. Ja, jag jobbar mycket då. Då säger ofta inte 
anhöriga riktigt vad det är, och man förstår och så tycker. Och sen 
är det så att du liksom är svartsjuk och så här. Då kan man få för 
sig allt möjligt att den andra om de åker in har den andra någon 
hemma liksom, annan partner. Det är också väldigt vanligt.  
(bist 1) Jajamensan  
(bist 3) Och det vill dem inte prata om varken anhörig eller … och 
de vill inte säga till barnen och säga så och berätta det om deras 
mamma att den är. Så det är, man kommer in i så mycket sådana 
familje …  
(bist 1) Ja man dras in i … 
(bist 3) Som är svåra att hantera och då måste man tänka kan inte 
sätta några och säga att är si och så ska det vara och alla familjer 
är olika och man får lyssna och … det är, det är ett med det 
svåraste med dementa och deras anhöriga tycker jag. 

Sammanfattning
Som en sammanfattning av resultaten i den fjärde delstudien vill jag hävda att 
den vård som erbjuds demenssjuka personer har hamnat i en återvändsgränd. Det 
finns goda kunskaper om att demenssjukdomen åstadkommer lidande hos den 
sjuke, hos närstående och framför allt hos partnern. Det finns också stora 
samhälleliga resurser i form av institutioner, som utvecklats under många år, 
men inte riktigt kunnat frigöra sig från sitt förflutna. Det verkar också finnas en 
medvetenhet hos beslutsfattarna om vissa svagheter i vården. Vård finns i 
hemmen, men då framför allt hos ensamboende och främst i form av en 
verksamhet, som inte främjar aktivitet och delaktighet hos den sjuke. Det som 
fortfarande inte tycks finnas är strategier för hur det skapas genuina och 
respektfulla möten och goda dialoger mellan de sjuka och företrädarna för 
samhällets institutioner.  

Det paradoxala är att informanterna, som själva uttrycker att de demenssjuka är 
individer och medvetna om sin sjukdom, trots detta inte talar med de sjuka om 
deras sjukdom och vad den innebär. Det verkar knappast som om man talade 
med partnern eller andra närstående heller. Vården står vid sidan av och ser att 
de demenssjuka och deras närstående lider. Men man griper inte in aktivt förrän 
situationen blivit ohållbar och gått över styr. Den goda viljan finns säkerligen, 
men man vet inte vad de demenssjuka personerna behöver, eller hur och när man 
skall handla. Det finns med andra ord ett glapp mellan det som beslutsfattarna 
uttrycker och deras handlande. 
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Diskussion
I detta kapitel diskuterar jag och reflekterar över vad jag funnit i mitt 
avhandlingsarbete. Först tar jag upp det metodiska genomförandet, därefter 
resultaten och till sist presenteras slutsatserna.  

Reflektion över det metodiska genomförandet 
Följande avsnitt inleds med en reflektion över resultatets giltighet, 
generaliserbarhet och användbarhet. Därefter presenteras reflektioner över olika 
delar av det metodiska genomförandet.  

Giltighet, generaliserbarhet och användbarhet av 
forskningens resultat 
Flera forskare i Sverige har ingående studerat hur livet med demenssjukdom 
påverkar människor, både i tidigare faser (Nygård, 1996; Robinson, 2000; 
Hellström, 2005) och i senare faser av sjukdomen (Zingmark, 2000; Normann, 
2001; Skovdahl, 2004) och därmed bidragit till kunskapsutvecklingen om 
demenssjukas situation. Forskning, som framför allt internationellt tar sin 
utgångspunkt i Kitwoods (1997) idé om demenssjukas identitet, är utbredd 
(O’Connor, 200788) och bedrivs också i nära kontakt med de sjuka. Forbats 
(200389) studie arbetar med den demenssjuke individens berättelse. Hubbard, 
Cook, Tester & Downs (200290) studerar demenssjukas sätt att kommunicera. 
Begränsande i dessa studier är analysernas låga abstraktionsgrad; man stannar på 
individnivå och överlämnar därmed åt läsaren att generalisera fynden. I en annan 
                                                          
88 Demenssjuka människors sätt att vara beror inte bara på neuropatologi; personens historia, det 

sociala samspelet och kontexten kring individen påverkar också. Denna forskning flyttar fokus från 
den biologiska sjukdomsprocessen till nödvändigheten att stödja den demenssjukes identitet i 
vårdandet. Vårdandet med utgångspunkt i att stödja den demenssjukes indentitet förekommer än så 
länge i ringa utsträckning enligt O’Connor m.fl. (2007), som menar att det vetenskapliga underlaget 
för vårdandets utformning, implementering och effekter är svagt.  

89  En demenssjuk kvinna och hennes dotter intervjuas här flera gånger om sina liv och nuvarande 
relation. Resultatet visar hur deras historier är knutna till varandra och att det är viktigt att inte 
glömma de demenssjuka själva. Författaren menar att deras berättelser kan analyseras och ge 
värdefull information om vårdande relationer (Forbat, 2003).   

90  I denna studie med etnografisk ansats har demenssjuka personer och personal observerats på en 
dagvård för demenssjuka: demenssjuka både använde och förstod kroppsspråk (Hubbard, m.fl., 
2002). 
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studie (Menne, Kinney, & Morhardt, 200291), också med ett identitetsperspektiv, 
används teori på ett sätt, som gör att den skymmer de demenssjukas levda 
erfarenheter; bekräftelsen av teorin får prioritet. Analysens utförande begränsar 
också denna studies generaliserbarhet. Det verkar finnas ett bekymmer med 
forskning som utgår från Kitwoods (1997) identitetsbegrepp i och med att den 
ibland begränsas av ett för starkt individperspektiv. Kontos (2005) kritiserar 
Kitwoods identitetsbegrepp och menar att det inte tillräckligt beaktar möjligheten 
att engagera den demenssjuke i världen. Kontos92 presenterar istället begreppet 
”embodied selfhood”93 som en utgångspunkt, vilken bejakar den subjektiva 
kroppen och dess förhållande till världen.  

Den reflekterande livsvärldsforskningen, som stämmer överens med Kontos 
(2005) idéer om begreppet ”embodied selfhood” ger, menar jag, möjligheter att 
komma nära fenomenet. I den fenomenologiska analysen är det fenomenet som 
är i fokus och inte subjektet (individen). Genom att beskriva mönster på en högre 
abstraktionsnivå och ta steget bort från det konkreta och individbundna, kan man 
ge en mer generell bild av fenomenet. Generaliserbarhet har också att göra med 
användbarhet. Jag menar därför att mina resultat är användbara för alla som är 
involverade i vården av demenssjuka; från den konkreta, vårdande nivån till den 
mer generella, politiska nivån. Den reflekterande livsvärldsforskningens form för 
metod- och resultatbeskrivning ger även läsaren en möjlighet att bedöma 
resultatens trovärdighet. Essensen underbyggs av konstituenter, som tydliggör 
fenomenets variationer på en individuell, konkret nivå, där den enskilde 
informantens levda erfarenhet belyses med intervjucitat. Vårdare, beslutsfattare 
och utbildare kan genom resultatet få hjälp att förstå och argumentera för varför 
det är så viktigt att vara med den ensamboende demenssjuke i hemmet och till 
exempel följa med denne ut på promenader.  

Giltighet och generaliserbarhet är viktiga frågor, när det är få informanter som 
ingår i studien. Går det verkligen att uttala sig om fler än dem som medverkat? 
Jag menar att det går under förutsättning att man arbetar systematiskt och med 
den ansats jag valt. Forskningsprocessen måste gå att följa och man måste vara 
helt öppen om problemen med förförståelsen och hur man hanterar den. I sista 
hand rör det sig ju om hur trovärdig man kommer att uppfattas av dem som tar 
del av data och de påståenden som följer av analysarbetet.  

                                                          
91  Författarna vill framför allt visa att Atchleys s.k. kontinuitetsteori går att applicera även på 

demenssjuka människor. Huvudfyndet i intervjustudien är att informanterna vill fortsätta med den 
livsstil de är vana vid. Detta exemplifieras i två teman, där informanter beskriver sitt förhållande till 
bilkörning och att de vill kunna fortsätta att hjälpa andra människor och därmed känna sig 
värdefulla.  

92 Kontos (2005) tar sin utgångspunkt i Merleau-Pontys filosofi.  
93 ”Selfhood” kan översättas med det som gör mig själv till just mig själv, dvs. personligheten som 

gör just individen till den individen (Nationalencyklopedins engelska ordbok, 2009; OED, 2009 A). 
”Embodied” kan översättas med förkroppsligad (OED, 2009 B) och ”embodied selfood” kan 
översättas med den förkroppsligade individen. Det blir då en skillnad mot ”personhood”, som mer 
har att göra med individens status i ett socialt sammanhang.  



107 

Urvalet av informanterna 
De sjuka informanterna var alla i stadier av sin sjukdom, där verkningarna gav 
tydliga utslag i deras liv. Vård, utförd av antingen partnern eller vårdare, var ett 
redan etablerat inslag i deras tillvaro. Av de fjorton par, som kontaktades i studie 
1, deltog enbart fem. Det kan säkert ha påverkat resultatet, när det gäller 
variationerna av fenomenet att leva med demenssjukdom och även fenomenets 
essens. Detta antagande grundar jag på de utsagor, som gavs som skäl för att inte 
delta i studien94. Alla dessa personer har ju sin egen livsvärld och sin egen 
upplevelse av sjukdom, som jag inte fick tillgång till. Med information från dem 
hade dataunderlaget blivit än mer omfattande och därmed möjligen kunnat 
påverka resultatet. Min bedömning är dock, att insamlade data, genom 
informanternas rika beskrivningar, har en sådan kvalitet att de ger tillräcklig 
grund för att kunna göra en trovärdig essensbeskrivning.  

I studie 2 deltog enbart informanter, som hade dagliga kommunala vårdinsatser. 
Personer utan sådana insatser har sannolikt inte någon vana att släppa in okända 
människor i sina hem, vilket jag menar påverkade dem så att de inte ens var 
intresserade att träffa mig för att diskutera deltagande i studien.  

Troligtvis skulle deltagande av demenssjuka i ett mera tidigt stadium av 
sjukdomen ha påverkat resultatet så att det inte visat en lika mörk bild av 
tillvaron. Detta gäller säkert också för parstudien. Mitt resultat är därför inte 
direkt överförbart till dem, som är i ett tidigt stadium av sjukdomen. Kunde man 
involvera nydiagnosticerade demenssjuka i longitudinella studier, skulle man 
sannolikt få ny förståelse för demenssjukdomens verkningar, men också få viktig 
information, som var relevant i mer förebyggande sammanhang. Ett annat sätt att 
studera livet som nydiagnosticerad demenssjuk skulle kunna vara att analysera 
det allt mer växande antalet självbiografier.  

De närstående, som jag mötte i samband med studierna, gav olika bilder av 
demenssjukdomen. Alla partner, som deltog, var på ett tydligt sätt påverkade av 
sjukdomen, även om parens situation såg mycket olika ut. Det som ändå var 
gemensamt för dem, var att de pratade om sitt liv med den sjuke maken eller 
makan på ett öppet sätt. De närstående verkade inte känna sig besvärade av att i 
detalj redogöra för den problematik, man upplevde den sjuke hade, och hur den 
även påverkade dem själva. Detta kan tolkas som en vilja att vara behjälplig i 
sökandet efter kunskap, men kan ju också vara uttryck för ett mer 
allmänmänskligt behov av att samtala om sina upplevelser av sjukdom och 
lidande.  

I studie 4 med beslutsfattare fanns bortfall i alla de inbjudna grupperna. I 
gruppintervjun med politiker deltog sex av de 11 inbjudna. Det blev en övervikt 
av landstingspolitiker, men det visade sig att alla hade mer eller mindre 

                                                          
94 Som skäl att inte delta angavs till exempel att den demenssjuke blev aggressiv mot främmande 

människor, som kom hem till paret, viket i sig måste ha gjort ett sådant par mer isolerat än de som 
deltog i studien.  
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erfarenhet av kommunal politik med beslutsfattande om vård och omsorg om 
demenssjuka, vilket talar för att resultaten av samtalen med dem speglar en 
pågående verklighet. Att det bara var drygt hälften av de inbjudna som deltog 
gav naturligtvis mindre variation, men å andra sidan kan färre informanter i en 
intervjugrupp bidra till att alla kommer till tals och kan utveckla sina 
resonemang, vilket i sig kan ge en större informationsbredd. Hur och om den 
politiska tillhörigheten påverkade resultatet är svårt att avgöra. I samtliga 
gruppintervjuer blev informanterna oftast överens i sina diskussioner; mest 
samstämmiga var biståndsbedömarna. ”Tänk att det är så lika vi arbetar” sade 
en av deltagarna under gruppintervjun med dem.  

Den svåra konsten att intervjua 
Intervjuer anses vara en bra metod för datainsamling, om man vill komma åt 
människors levda erfarenhet (Patton, 2002; Kvale, 1997; Taylor & Bogdan, 
1998; Dahlberg, m.fl., 2008). Språkliga hinder hos informanter borde därför vara 
en orsak att inte använda sig av intervju som datainsamlingsmetod. Trots detta 
ökar användningen av intervju i forskning med människor i utsatta grupper, som 
kan ha svårt att uttrycka sig språkligt, enligt Lloyd, Gatherer och Kalsy (2006). 
Anledningen kan vara en ökad medvetenhet om behovet att låta även människor, 
som är svårintervjuade, uttrycka sina erfarenheter så gott det går. Det finns inte 
så mycket forskning med svårt demenssjuka personer95. Avsikten med min 
avhandling är att, trots den uttrycksproblematik som de demenssjuka har, ge dem 
möjligheter att beskriva sin vardag och sina erfarenheter.  

I förstone kan det verka lätt att hämta information ur ett samtal med en 
medmänniska, men redan i inledningen av samtalet eller intervjun med mina 
informanter fanns stötestenar. Det krävs planering och eftertanke för att ett 
fruktbart möte med avsett informationsutbyte skall komma till stånd. 
Intervjuaren har egentligen bara ett försök på sig att etablera rapport. Misslyckas 
man med detta, kan det vara mycket svårt att börja om på nytt med samma 
informant. Intervjutekniken blir också bättre med övning. Efter hand upplevde 
jag att det gick lättare att intervjua och att hålla fast vid inriktningen på 
fenomenet. 

Kvale (1997) menar det är viktigt att vara medveten om det ömsesidiga 
inflytande informanten och intervjuaren har på varandra. Den som intervjuas 
bildar sig en uppfattning om det som forskningen gäller men även om forskaren 
och det påverkar givetvis samtalets innehåll. Vid ett tillfälle upplevde jag att en 
informant delvis såg mig som en vårdföreträdare i min egenskap som 
sjuksköterska. Under intervjun kom det upp att hon känt sig kränkt i samband 
med att paret sökt vård. Informanten berättade om den frustration hon känt, när 

                                                          
95 Informanterna i mina studier kan sägas vara i det andra stadiet, det manifesta (SBU, 2008 B), varav 

flera var på väg in i stadium 3, det terminala stadiet (SBU, 2008 B). Det hela är egentligen en 
tolkningsfråga och troligen kunde de flesta av dem inte ha överlevt utan vård och stöd. 
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hon skulle ta på sig ansvaret att avgöra effekten av makens 
läkemedelsbehandling. Det var dock det enda tillfället jag upplevde något sådant; 
snarare var det så att informanterna med allvar försökte svara på mina frågor, 
vilket även gällde de demenssjuka, utan att se mig som en del av vårdapparaten. 
Om de demenssjuka samtidigt var väl medvetna om att de deltog i en 
forskningsintervju kan jag inte veta. Jag tror inte att så alltid var fallet. 
Visserligen inledde jag alltid med att prata om syftet med vad jag ville göra, men 
intervjuerna med de demenssjuka fick ju mestadels formen av ett vardagligt fört 
samtal med utvikelser av ’småprat’. Jag bemödade mig om att de skulle känna 
sig trygga och säkra under intervjun, dvs. att etablera rapport.  

Alla par i studie 1 ombads föra dagbok under en vecka. Anteckningarna var av 
skiftande omfattning men gav ändå en inblick i parens vardag, vilket 
underlättade, även om det generellt var så att de flesta frågor väcktes under 
intervjun. Det som informanten berättade kunde peka i många olika riktningar, 
flera av dem av intresse för fenomenet. Vilken tråd skall man då börja nysta i 
först? Det kunde understundom bli mycket att hålla reda på, när man ville 
fördjupa frågorna i en riktning och samtidigt inte tappa tråden och glömma andra 
spår. Jag blev bättre på att behålla och komma ihåg olika samtalsriktningar allt 
eftersom studien fortskred. Jag upplevde också att intervjuerna blev kortare men 
samtidigt innehållsmässigt bättre och med större relevans för fenomenet.  

Dagboksskrivandet innebar att jag träffade paren två gånger innan första 
intervjun. Vi blev på så sätt litet mer bekanta med varandra och informanterna 
blev mer medvetna om syftet med studien än om intervjun skett vid vårt första 
möte. I och med att partnern intervjuades först fick också denna person möjlighet 
att värdera mig som intervjuare och därmed få en uppfattning om vad intervjun 
kunde innebära för den demenssjuke. 

Dagboken hade en funktion även när paren inte skrev i den. Två av paren förde 
nämligen inte anteckningar och därför kom frågan upp om varför de inte gjorde 
det. I själva samtalet med dem om de uteblivna noteringarna förstod jag att det 
stöd och den vård de gav sin demenssjuke partner upptog mycket av både tillvaro 
och tankar96. Känslan, som de förmedlade, var att de befann sig i en hopplös 
situation och som det senare visade sig, att de var på väg att skiljas åt97.

Ett av paren levde ett aktivt liv vid tillfället för intervjun och demenssjukdomens 
verkningar dominerade inte deras vardag. I intervjun med partnern berättade 
denne mycket om sådant, som tidsmässigt låg före makens demensdiagnos. 
Under intervjun framkom att partnern hade blivit utsatt för hot men även våld av 
den sjuke. När jag bad henne berätta mer ingående om vad som hänt, fick jag 
svaret att hon inte kom ihåg. Jag lyckades inte nå fram till vad det var som hänt 

                                                          
96 De kunde ändå berätta tillräckligt om vardagen så att det blev en god utgångspunkt för 

intervjuerna.
97 När jag hade den avslutande träffen levde partnern inte tillsammans med den demenssjuke längre, 

som hade lämnat hemmet och bodde på institution för gott.  
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mellan makarna. Kvar stod egentligen bara att en känsla av obehag förmedlats. 
Det är möjligt att informanten berättat mer om dessa händelser, om jag intervjuat 
henne flera gånger.  

I en annan intervju med en partner blev känslor av sorg och uppgivenhet så 
starka att gråten bröt fram. I det läget frågade jag om informanten ville att jag 
skulle stänga av bandspelaren. Då informanten svarade jakande, stängde jag av 
den. Efter att informanten slutat gråta och efter jag fått samtycke, satte jag på 
bandspelaren igen. Frågan uppstår om man förlorar viktig kunskap genom att 
stänga av bandspelaren och på så sätt utelämnar de starka känslor som intervjun 
frammanar. Sådana känslor hör ju också till det upplevda fenomenet. Som 
intervjuare måste jag känna mig fram till vad som är gränsen för vad som är 
forskningsetiskt försvarbart. I efterskott kan jag tänka att jag kanske inte behövt 
ställa min fråga utan hade kunnat fortsätta bandinspelningen; i varje fall borde 
jag ha ställt fler frågor om vilka känslor som visade sig i gråten.  

Man tvingas hela tiden fundera på hur långt man som intervjuare skall gå i 
samtal med svårt sjuka personer och deras närstående. Skulle jag ha pressat 
informanterna mer? Det viktiga, tror jag, är att som intervjuare förstå min egen 
roll. För det första var jag gäst i den andres tillvaro. Informanten erbjöd sig att 
frivilligt och utan ersättning ställa upp och ingående berätta om sitt liv. För det 
andra gällde det inte något förhör, där jag var ute efter en bestämd sanning. Det 
jag ville komma åt var beskrivningen av fenomenet, hur det var för 
informanterna att leva med demenssjukdomen och vilka reaktioner och känslor 
det väckt hos dem. Trots allt gav informanterna mig rikhaltiga beskrivningar med 
goda möjligheter att förstå fenomenet.  

I intervjuerna med de demenssjuka fungerade det oftast inte så bra att ställa 
direkta frågor. Genom att göra påståenden med utgångspunkt i det partnern 
berättat kom ett samtal igång där det gick att ställa frågor till den sjuke. Jag 
upplevde det därför som fördelaktigt att intervjua partnern först, och därmed få 
en grund för intervjun med den sjuke, i alla fall när demenssjukdomen gått så 
långt som hos dessa informanter. Problemen kom istället, när informanten inte 
kände igen vad jag talade om eller inte kände sig hemma i det som för stunden 
var fokus för samtalet. Då fick jag försöka byta samtalsämne, något som hände 
ganska ofta. Förstod den sjuke mina påståenden eller frågor kunde svaren 
emellertid bli ordentligt fenomenorienterande.  

Min upplevelse av intervjuerna var att alla informanter verkade anstränga sig för 
att ge en så tydlig bild som möjligt av det jag frågade om. En demenssjuk 
berättade t.ex. mycket ingående om sina inkontinensbesvär, men ville inte att jag 
skulle föra detta vidare. En annan demenssjuk redogjorde med många ord för 
mig om hur hon upplevt intervjun och hade till och med svårt att sluta berätta om 
sitt liv. En partner var orolig efter intervjun att han varit för uppriktig och 
undrade vem som skulle få ta del av intervjun. En annan partner hade ivrigt 
väntat på att jag skulle höra av mig efter det att paret fått informationsbrevet. 
Hon ville verkligen berätta sin historia och sina upplevelser.  
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Det är svårt att ställa frågor i gruppintervjuer för det blir inte samma samspel 
som i en intervju där informant och intervjuare sitter ansikte mot ansikte. Det blir 
ett samspel mellan informanterna och intervjuaren får här en annan roll, som 
innebär att lyssna in och förstå, när en fråga är uttömd för att då leda gruppen 
vidare med en ny fråga eller en annan vinkling på samma fråga. Placeringen i 
rummet är viktig, alla skall kunna se varandra i ögonen. Av praktiska skäl kan 
det ibland vara svårt att hitta lämpliga lokaler. Ett runt bord är nog det bästa att 
använda för att få till stånd bra interaktion. Tyvärr fanns inte detta att tillgå i 
någon av de lokaler, där mina gruppintervjuer ägde rum. Alla skedde i 
konferenslokaler, som var större än vad som egentligen behövdes för det antal vi 
var. Jag bedömer dock att detta inte påverkade intervjuerna, eftersom vi alla 
gånger satt samlade i en grupp.  

Det var emellertid enbart vid gruppintervjun med biståndsbedömare, som jag i 
förväg visste hur många informanter som skulle delta. I tjänstemannaintervjun 
upptäckte jag, när jag väl var på plats, att två inbjudna informanter inte var där. 
Vid gruppintervjun med politiker hade jag fått besked från fyra att de skulle 
delta, men ytterligare två dök upp. Det var med andra ord svårt att ha kunskap i 
förväg om hur många som skulle komma att delta i studien och hur mycket 
utrymme vi skulle behöva. Denna osäkerhet kunde jag bemästra, eftersom jag 
kände mig trygg i min situation och den kunskap om fenomenet, jag redan hade 
efter arbetet med studierna 1-3. 

Att vara och samtala med ensamboende demenssjuka
I studie 2 blev enskilda samtal i samband med ’deltagande observation’ det 
viktigaste redskapet i datainsamlingen. I detta arbete ställdes jag inför frågor som 
hur det kan finnas något att samtala om med en människa jag inte känner, och 
hur en person, som är tydligt påverkad av demenssjukdom, kan finna 
samtalsämnen tillsammans med en främling?  

Mina erfarenheterna från studie 1 var att det kunde vara svårt att ställa frågor i 
intervjuerna med de sjuka. Oftast blev det ett fritt flödande samtal, även om jag 
försökte styra det utifrån den information, som jag hade fått om hur parets vardag 
såg ut. De deltagande observationerna blev nu stöd för samtalen och tydliggjorde 
också min roll som medskapande i vad som slutligen blev datamaterialet. Ett 
samtal pågick oftast hela tiden jag vistades hos informanten och det var viktigt 
att vänta ut och inte störa informanterna, när de tvekade eller när det blev långa 
pauser medan de tänkte på vad de skulle säga.  

Det var egentligen hos de två informanter, jag träffade sist i studien, som 
samtalet flöt på och som informanten började visa sina känslor så att de på ett 
mer ingående sätt började prata om sin aktuella situation. I de samtalen gick det 
att ställa mer närgångna frågor. Här visade sig också den stora skillnaden mellan 
samtalen och intervjuerna. I intervjuerna fanns en implicit struktur, som bestod 
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av de områden jag ville beröra och därför frågade om. I observationerna flöt i 
stället ett samtal på, som till största delen styrdes av informanten. Jag fick ta 
tillfället i akt och ställa frågor om fenomenet, när vi kom in på sådant jag 
bedömde hörde dit. Om jag missade att ställa frågan i direkt anslutning, var ofta 
tillfället förbi, och jag fick försöka invänta ett nytt tillfälle. Detta blev extra 
tydligt en gång i ett samtal, som handlade om föremålen i informantens hem. 
Helt plötsligt nämnde denne att han levde i en svår situation. Hans blick och 
ansiktsuttryck förändrades, när han sade så. I ren förvåning över detta kom jag 
mig inte för att knyta an. I nästa stund var han återigen som innan detta korta 
ögonblick och jag hade missat ett tillfälle att fråga. Så här i efterhand bedömer 
jag att jag borde ha fortsatt fråga direkt. Ett svar hade kanske kunnat ge viktig 
information om hans livsvärld.  

I dessa situationer kommer det som Dahlberg m.fl. (2008) kallar balansen mellan 
öppenhet och tyglande in. Hur öppen klarar man av att vara? Var går gränsen 
mellan att ta in allt och komma utanför fenomenet och att vara för sluten och 
försumma att ta in det som hör till fenomenet? Jag har i vissa lägen tyckt att det 
varit svårt att vara öppen och följsam mot informanten. För mig har det varit en 
del av forskningsprocessen att utveckla en skicklighet i att ’vara’ hos 
informanten. När jag upplevde att jag inte kom någon vart i datainsamlingen, tog 
jag en paus och fyllde på intellektuellt bränsle från olika kurser och diskussioner 
med doktorandkollegor och handledare. Sådana pauser har givit mig utrymme 
för reflektion över de frågor som besöken hos informanterna väckt och över min 
egen roll i samtal och intervjuer, så att jag nog faktiskt blev mer följsam och 
bättre på att vänta in svar och de rätta ögonblicken att ställa frågor allt eftersom 
forskningsprocessen fortskred.  

Det var fascinerande att se hur människor finner vägar att klara upp sin situation 
och hur informanterna skapade samtal och handlingar, som höll ihop den svåra 
tillvaron. Vid ett tillfälle frågade jag en informant om var sonen bodde. Hon 
lämnade rummet vi satt i, tog fram telefonkatalogen och slog upp sonens namn 
och läste adressen för mig ur den. En informant kom ihop sig med en annan 
demenssjuk om orsaken till att de befann sig på dagverksamheten. För en av dem 
var detta deras arbete och för den andra var det avkoppling. I deras ganska 
hetsiga diskussion undrade hon, som såg det som ett arbete, hur den andra kunde 
få reda på när hon skulle dit, i och med att hon inte hade arbetstider att passa. 
Den andra informanten gjorde då en utläggning om hur hon på något sätt fick 
information via media som radio och lokaltidningen.  

Dokumentationen av besöken tar ofta längre tid än vad själva besöket gör och 
man måste ha tid avsatt för detta. En del i processen är att nya tankar väcks vid 
genomläsandet av det man redan dokumenterat och när man skriver ned nytt 
material. Det blev en slags växelverkan mellan empiriska data, som finns i 
huvudet och det som är i färd att dokumenteras98. De associationer, som väcktes 

                                                          
98 Att dokumentera med hjälp av datorn gav denna möjlighet. Datorn med sin 

textbehandlingsfunktion var överlägsen anteckningsboken för att dokumentera besöken.  
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under nedskrivandet av observationsdata, lades i fotnoter, som därmed kunde 
kopplas till det ställe i den löpande texten, där tanken första gången väcktes99.
Detta gav underlag till nya frågor, som jag kunde ta med mig till kommande 
informanter. De olika skikten av notationer har även haft sin plats i analysarbetet.  

Dokumentationen av besöken underlättades av att samtalen spelades in. Genom 
att inspelningarna transkriberades hade jag dessutom möjlighet att komma åt 
nyanser i samtalen, som annars inte kommit fram, dvs. precis som i 
gruppintervjuerna hördes inte vissa utsagor förrän vid transkriberingen. Ett 
exempel på detta var det som en informant viskande och nästan ohörbart flikade 
in ”Nej, Nej, men då [är] jag ju någon att prata med” under tiden jag pratar och 
säger till henne att hon verkar tryggare, gladare och att hennes minnen verkar så 
levande, när hon berättar om sin barn- och ungdomstid.  

Fenomenologisk analys 
Den fenomenologiska analysen är tids- och tålamodskrävande; det gäller att inte 
ha för bråttom. Jag har arbetat på detta sätt med tre analyser och funnit att detta 
tillvägagångssätt passar mig. Den grundliga, initiala läsningen av det samlade 
textmaterialet anses mycket viktig för att man skall behålla överblicken och 
lättare hitta rätt i datamaterialet (Dahlberg, m.fl., 2008). Vikten av detta 
grundläggande arbete blev speciellt tydligt för mig i den sammanfattande 
tolkningen (studie 3). Jag kunde fortfarande i många fall snabbt leta mig tillbaka 
till var i de enskilda intervjutexterna en informant hade berättat något100. Jag 
upplevde det också som relativt lätt att vara öppen och följsam mot data i den 
initiala läsningen. I denna process var jag delvis tillbaka i mötet med 
informanten och hörde hans eller hennes röst inom mig, när jag läste. I detta 
skede var det extra viktigt att vara ostörd för att kunna försjunka i texterna.  

I nästa steg gällde det att finna ett sätt att upptäcka och hantera innebörder, vilket 
kan göras på olika sätt och där man bör finna sin egen väg. Detta var för mig 
mycket mer komplicerat än det inledande steget. Att vara öppen och tygla 
förförståelsen, samt även vara fenomenriktad, gällde minst lika mycket här som i 
de övriga delarna av arbetet. Att metodiskt gå igenom varje enskild intervju, 
samtal, fältanteckning och markera det jag såg som fenomenriktade innebörder, 
samt benämna dem, krävde ånyo ostördhet och total koncentration. 

Det svåraste har egentligen varit att förhålla sig öppen, tyglad och fenomenriktad 
i analysen av fältanteckningarna. I dem är det framför allt mitt språk och inte 
informantens som är nedtecknat. Dessa texter var inte heller lika innebördsrika 

                                                          
99 Detta sätt att arbeta kan liknas vid det som Spradley (1980) kallar ”Fieldwork journal”, dvs. det 

ställe där man som forskare uttrycker sina personliga känslor, tankar och idéer, som väcks under 
observationerna och skrivandet av fältanteckningarna. Därmed hålls också själva fältanteckningarna 
så fria som möjligt från det som inte hör till det konkret observerade.  

100 Det hade gått flera år mellan denna analys och intervjuerna i studie 1. 
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som dem från intervjuerna och samtalen. Vi var ofta stilla, när jag var på besök; 
vi bara stod eller satt tillsammans och det hände egentligen inte så mycket.  

I analysen sammanställde jag den enskilde informantens innebörder innan jag 
gick vidare till nästa informants data. För min del har det underlättat processen 
att sedan sammanföra alla informanters innebörder i kluster. För att inte 
bestämma namnet på de enskilda klustren i förtid har jag varit noga med att 
studera ordens semantiska betydelse i förhållande till den mening data 
presenterar. Detta sätt att arbeta skiljer sig från när man direkt transformerar 
innebörderna till forskningsperspektivets språk (se Ekebergh, 2001) innan de förs 
samman i kluster. I båda fallen krävs stor försiktighet så att man inte 
begreppssätter för tidigt och förlorar meningen. Ett annat sätt att arbeta innebär 
att man går tillbaka till data först efter det att innebördstemat namngivits och 
beskrivits (se Nygård & Borell, 1998) för att kontrollera att innebörden faktiskt 
finns där. Gemensamt för alla sätten att gå till väga är att, när man som forskare 
börjar använda egna ord, så måste dessa användas med försiktighet och hela 
tiden ha sin grund i data. 

Min essensbeskrivning var inte färdig på en gång; den skrevs om många gånger. 
Detta omskrivande blev också en del av analysarbetet. I sista steget, när 
konstituenterna bildades, var vissa av dem mycket tydliga. I studie 2 var 
innebörden av ensamhet mycket framträdande. Det fanns inte enbart ett stort 
ensamhetskluster utan många kluster som handlade om ensamhet. I benämningen 
av dessa konstituenter var den inte svårt att bilda eller bestämma namn. 
Konstituenten ’ledan’ i samma studie hade flera benämningar, innan en 
doktorandkollega, som något helt självklart, sade detta ord efter att ha läst texten. 
Även för konstituenterna är det viktigt att inte låsa benämningen för tidigt; även 
här har semantiken stor betydelse.  

I studie 4 gick det inte att nå en essens. Det berodde inte på att gruppintervjuerna 
var kaotiska, med känsloladdade utsagor som följd, något som Kvale (1997) 
menar kan hända och som riskerar att ge data med en mängd olika åsikter, som är 
svåra att få grepp om. I mitt fall var det snarare så att det egentligen fanns en för 
stor samstämmighet mellan informanterna. Det blev för få nyanser av fenomenet, 
vilket är nödvändigt för att få tillräckligt tydliga mönster av innebörder, så att 
man kan nå en essens (Dahlberg, m.fl., 2008).  

Tolkning som ett medel att komma vidare 
Tolkningen gav mig en möjlighet att komma vidare, när jag upplevde att det 
empiriska datamaterialet och den fenomenologiska beskrivningen inte räckte till 
för ytterligare förståelse av fenomenet. I denna fas av mitt avhandlingsarbete 
blev öppenheten och tyglandet ännu viktigare att hantera. Handledare och 
doktorandkollegor har spelat en stor roll i detta genom att de läst mina texter, 
givit mig olika infallsvinklar och ställt kritiska frågor.  
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Tolkningen ger en frihet att ta ett steg till i analysen. Just för att resultatet så 
påfallande berör den demenssjukes förhållande till världen föll mitt val på 
Merleau-Pontys (2002) teori om intentionalitet som tolkningsram. Jag menar att 
den är tillräckligt omfattande för att täcka vad som behöver tolkas i mitt material. 
Bilden av en intentional tråd, som förbinder oss med objekten och världen och 
som förändras vid demenssjukdom, kan förstås även av den som inte läst 
teorin101. Filosofiska perspektiv är inte alldeles ovanliga i vårdvetenskaplig 
forskning; exempelvis har Phinney och Chesla (2003) utgått från Heidegger och 
Merleau-Ponty i sin studie av demenssjuka för att öka förståelsen för att demens 
är en sjukdom som i högsta grad påverkar hela existensen och inte är
”..something that affects us from the neck up, a devastating disease where the 
body is tragically spared”102 (Phinney & Chesla, 2003, s. 285). Sjögren (2004) 
använde Merleau-Pontys teorier i en rättspsykiatrisk kontext för att vidga 
förståelsen av vårdandet av personer, som förgripit sig sexuellt på barn, och 
Källerwald (2007) har använt sig av Sartres filosofi för att fördjupa förståelsen 
för existentiella frågor hos personer som drabbats av malignt lymfom.  

Tolkningsprocessen bestod för min del av handfast arbete framför allt med att 
läsa och skriva texter, texter som sedan omformulerades, skrevs ner på nytt, 
kritiserades och reflekterades över. Dessutom har jag hela tiden varit beredd att 
gå till källan för det som tolkas, dvs. texterna från intervjuer, samtal och 
observationer Allt detta har skett ’i samtal med’ min förförståelse och Merleau-
Pontys teori om intentionalitet.  

Reflektion över resultatet 
Demensforskningen tecknar ofta en mörk bild av tillvaron med sjukdomen. 
Tyvärr förstärker min resultat den bilden. Jag tycker emellertid att jag funnit 
möjliga vägar att underlätta livet för demenssjuka och deras anhöriga och jag ger 
förslag om detta i mina reflektioner.  

Efter en inledande resultatsammanfattning fokuserar jag på tre problemområden, 
där det finns stora möjligheter att göra något som kan bidra till en förbättring av 
vården och omsorgen av demenssjuka och deras partner. Dessa områden rör den 
situation, som ger den demenssjuke starka känslor av ensamhet, den situation, 

                                                          
101 Demenssjukas svårigheter att använda bruksföremål är något som är utmärkande och därför blev 

valet av Merleau-Pontys (2002) teori om intentionalitet ganska självklart. Teorin beskriver vårt 
förhållande till världen ur olika aspekter som t.ex. vårt förhållande till bruksföremål och göromål. 
de Beauvoir (2002) och Sartre (2003) beskriver mer vårt vara i förhållande till andra människor. 
Lévinas (2005) beskriver också vårt grundläggande vara men på ett mer abstrakt och svårfångat 
metafysiskt sätt.  

102 ”..något som enbart påverkar oss från nacken och uppåt, dvs. en förödande sjukdom som lämnar 
kroppen i övrigt orörd.” (egen översättning)  



116 

som så svårt påfrestar det sammanflätade paret, och den starka institutionella 
utgångspunkten, som styr vårdandet.  

Resultatsammanfattning
Jag menar att resultatet av mitt arbete tydliggör de demenssjukas utsatta 
situation, vilket i sig inte är något nytt. Det som i någon mån skiljer mina resultat 
från andras är att jag med hjälp av begreppet intentionalitet och i verklig närhet 
till informanterna försöker beskriva hur deras livsvärldspåverkan ser ut. Den som 
är demenssjuk får svårt att knyta an till vardagsvärlden och när tillvarons 
välkända mönster därmed brister, förändras livsvärlden. Identiteten naggas i 
kanten och riskerar att upplösas helt i den sysslolöshet som drabbar den sjuke. 
Bilden av slaka intentionala trådar illustrerar hur den sjuke inte får mening och 
sammanhang och om denne orkar spänna dem på egen hand, blir det bara för en 
kort stund. Det behövs hjälp att spänna dem; den hjälpen får oftast en partner stå 
för. Vårdare tycks ha svårt att hjälpa ensamboende med detta; denna hjälp ges 
istället inom institutionen, dvs. på dagverksamheten.  

När livsvärldens välkända mönster brister, står den demenssjuke utan en stabil 
meningsgivande grund i tillvaron. Taylor ger en bild av detta i sin självbiografi:  

Instead, right now, I feel as if I am sitting in my grandmother’s 
living room, looking at the world through her lace curtains. From 
time to time, a gentle wind blows the curtains and changes the 
patterns through which I see the world. There are large knots in 
the curtains and I cannot see through them. There is a web of lace 
connecting the knots to each other, around which I can sometimes 
see. However, this entire filter keeps shifting unpredictably in the 
wind. Sometimes I am clear in my vision and my memory, 
sometimes I am disconnected but aware of memories, and other 
times I am completely unaware of what lies on the other side of the 
knots. As the winds blows, it is increasingly frustrating to 
understand all that is going on around me, because access to 
pieces and remembering what they mean keeps flickering on and 
off, on and off103 (Taylor, 2007, s. 16).

                                                          
103 ”Just nu känns det som om jag sitter i min mormors vardagsrum och ser världen genom hennes 

spetsgardiner. Då och då blåser en lätt bris genom gardinen och ändrar mönstret som visar världen 
för mig. Det finns stora knutar av spets i gardinen som inte går att se genom. Det finns ett nät av fin 
spets som binder samman knutarna och som ibland går att se genom. Hur som helst ändras detta 
filter oförutsägbart av brisen. Ibland ser jag klart och mina minnen finns, ibland är jag bortkopplad 
även om mina minnen finns, men emellanåt är jag totalt omedveten om vad som finns på andra 
sidan av gardinen. Under tiden som brisen ändrar gardinen är det med ökande frustration jag 
försöker förstå vad som pågår runtomkring mig. Förståelsen av de bilder som flimrar förbi stängs 
hela tiden av och på, av och på.” (egen översättning)  
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Den sjuke har stora svårigheter att förankra sig i vardagsvärlden, när demensen 
slagit de intentionala sammanhangen i spillror. Den sjuke får med andra ord 
svårare att förstå sin omvärld med alla bruksföremål och göromål, men även 
svårare att förstå andra människor. En demenssjuks livsvärld blir till synes 
subjektiv och svår att dela med andra. Ensamheten ökar och skapar ett stort och 
ibland nära outhärdligt lidande. Den sjuke försöker lindra lidandet genom att så 
gott det går engagera sig i vardagsvärlden genom att exempelvis fråga, följa och 
vara nära sin partner. För den ensamboende blir detta svårt, när ingen finns 
närvarande, som kan hjälpa till med att visa hur man kan förhålla sig till det 
vardagliga.  

De vardagliga göromålen kan kräva en stor ansträngning och utan stöd från andra 
människor är det i längden ett hopplöst företag för de demenssjuka att ens 
försöka. När världen omkring de demenssjuka förlorar sin mening, ger de upp, 
sitter passiva och försöker somna från tillvaron. Under tiden kvarstår 
problematiken; intentionaliteten fungerar inte bättre, när den sjuke vaknar. 
Världen är fortfarande inte tillgänglig och det går inte att komma in i det som 
tidigare gjorde vardagen meningsfull. Den demenssjukes osäkerhet över sin egen 
identitet är mycket tydlig.  

En sammanboende partner kan ta på sig ansvaret att lindra detta lidande dygnet 
runt. Det innebär att vara ständigt närvarande med den sjuke. Paret flätas då 
samman och en symbiotisk samvaro utvecklas, som tär på partnern, men som är 
den sjukes livlina i tillvaron. Sammanflätningen blir så stark att partnern inte 
lämnar den sjuke mer än korta stunder. Den sjukes lidande kan med partnerns 
hjälp lindras och även försvinna en stund, men återkommer fort. Den starka 
sammanflätningen, som är hälsobringande för den demenssjuke, blir ofta 
ohälsobringande för partnern, som lämnas ensam i sitt ansvar medan den 
offentliga vården och omsorgen väntar utanför, utan någon antydan om att vilja 
komma in och dela ansvaret. Parets liv tillsammans är hotat. De har ingen att föra 
en dialog med om sin tillvaro och de existentiella frågor som hela tiden finns där.  

Demenssjukdomens svåra konsekvenser är inte obekanta för beslutsfattarna, men 
ändå tycks det finnas stora svårigheter att organisera en vård, som på plats tar itu 
med de ensamboende demenssjukas eller det sammanflätade parets problematik. 
Vården står alltför passiv och kommer inte in med lindrande vård i tillräcklig 
omfattning i hemmet. Beslutsfattarna beskriver att det varken finns organisation 
eller beredskap för denna sorts vård. Det tycks också finnas en okunskap om hur 
sådan vård kan bedrivas. Vård i institutionaliserad form verkar ge trygghet för 
beslutsfattarna att ansvara för den sjuke och ostört ge den vård, som man av hävd 
ser som adekvat. En institution är, trots all erfarenhet och kompetens som oftast 
finns samlad där, inte inriktad på verksamhet utanför sina egna ’väggar’.  
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Den ensamma livsvärlden i demenssjukdomen 
Den ensamhet, som demenssjuka upplever, är till synes inte det samma som att 
inte ha en människa intill sig, samtidigt som den är precis det. Kroppen sviker 
den demenssjuke, när denne inte känner igen omgivningen eller bruksföremålen 
och inte lokaliserar de kända ljuden eller förstår de vanliga beröringarna. Det ger 
en ensamhet, som har sin grund i en förändrad livsvärld, som inte innefattar 
bruksföremål, göromål och andra människor på samma sätt längre. Livsvärlden 
blir till synes subjektiv, när den intersubjektiva104 dialogen upphör. Risken finns 
då att andra människor inte innefattas i den sjukes livsvärld, vilket kommer att 
påverka det som Josselson (1996) menar är något grundläggande i våra intima 
relationer, dvs. att den andra människan ändå är närvarande, när den rent faktiskt 
är frånvarande. Denna grundläggande känsla verkar saknas hos de demenssjuka, 
vilket är mycket tydlig i mina resultat i studie 1 och 2 och påverkar säkert deras 
känsla av trygghet. Intentionalitetsresonemanget visar också att den demenssjuke 
till och med kan sakna den som faktiskt är närvarande, när man inte längre 
känner igen sin partner eller sin egen spegelbild. 

Ensamhetskänslan har inte bara att göra med att andra människor inte är 
närvarande för den demenssjuke. Inte heller bruksföremål eller göromål är 
självklara längre. Phinney, Chaudhury och O’Connor (2007) menar att utan 
bruksföremål och göromål minskar möjligheten att få en känsla av samhörighet 
och identitet. De sjuka upplever en inre tomhet, när de frigörs från dagliga 
rutiner och vanor (Phinney & Chesla, 2003).  

Phinney och Chesla (2003), som tar utgångspunkt i den kroppsliga erfarenheten 
av sjukdom, menar att den demenssjuke blir vilsen, när denne inte har en 
strukturerad värld tillgänglig att reflektera över. Varje tanke och idé blir en 
ansträngning att behålla i minnet. Den sjuke börjar glömma och kroppen blir 
långsam för att så småningom tystna, vilket var tydligt i mina studier. I denna 
kroppsliga stillhet infinner sig också svårigheten att tänka på andra människor. 
Denna ensamhet som har att göra med en förändrad och till synes begränsad 
livsvärld, ger ett tyst och svårförståeligt lidande.  

Davis (2004), som tar utgångspunkt ibland annat Merleau-Ponty, menar att den 
sviktande kognitiva förmågan löser upp den demenssjukes vara-i-världen och att 
det ger en utarmad livsvärld. Livsvärlden blir då en meningslös bakgrund. Nya 
erfarenheter fastnar inte utan rinner iväg. Konsekvensen av att inte ha en 
meningsgivande bakgrund blir att grundläggande och självklara erfarenheter, 
som att exempelvis ha en tidslig förankring, blir till fragment. Detta stämmer väl 
med den bild jag valt att beskriva hur livsvärdens mönster brister, när de 
intentionala sammanhangen störs. 

                                                          
104 Intersubjektivitet eller mellankroppslighet är det som kännetecknar människans förhållande till 

andra människor. Orden kan vara svåra att förstå och ta till sig, och intersubjektiviteten kan förstås 
som en relation mellan ’rena medvetanden’, medan mellankroppsligheten kan förstås som en 
relation mellan fysiska kroppar. ”Det som här avses är emellertid ingetdera, utan en relation 
mellan levda kroppar” (Bengtsson, 1993, s. 80). 
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Kontos (2005) tar utgångspunkt i Merleau-Pontys filosofi, precis som Davis 
(2004), och menar att ”embodied selfhood” är en bättre utgångspunkt än 
”personhood” för vården. Enligt Kontos (2005) ger en socialpsykologisk 
utgångspunkt inte tillräckligt utrymme för människan som en handlande varelse 
utan fokuserar på minnen och personlig bekräftelse, som stöd för personens 
identitet. Kontos (2005) menar att det snarare är kroppen i rörelse, som förankrar 
den demenssjuke i världen och som ger individen en förkroppsligad identitet. 
Båda teorierna pekar dock på vikten av den sjukes behov av tät kontakt med 
andra människor. 

Bruksföremålen och göromålen är, precis som andra människor, på något sätt 
avgörande för att den demenssjuke skall kunna förankra sig i världen. Detta är 
något som Nygård et al fokuserar på i sin forskning (Nygård & Borell, 1998; 
Nygård & Johansson, 2001; Nygård & Starkhammar, 2003).  

Utsattheten och ensamheten, som den störda intentionaliteten innebär, blir också 
tydlig i Nygård och Starkhammars studie (2003). De visar hur telefonen tappar 
sin mening och inte längre ger trygghet och möjlighet till sociala kontakter. När 
detta sker med andra bruksföremål, förlorar exempelvis spisen förutsättningen att 
skapa näringsriktiga och varma måltider och kylskåpet innebär inte längre att 
mat förvaras på ett tryggt och säkert sätt. Ensamheten tilltar genom att hemmet 
förlorar sin grundläggande trygghet. Detta är helt i linje med mina resultat, där 
det framkommer att de demenssjuka inte överlever utan en partner eller vårdarna.  

Enligt Nygård och Borell (1998) försöker den demenssjuke spänna de 
intentionala trådarna genom att ständigt beröra bruksföremålen. Denna 
ansträngning, som detta innebär, verkar den sjuke ha svårt att orka med och så 
småningom undviker man att engagera sig i göromålen. Den demenssjukes sätt 
att slippa se sin egen inkompetens är att lägga sig och vila (Nygård & Borell, 
1998), något som jag kunde observera och de ensamboende demenssjuka även 
själva berättade om.  

Det finns alltså belägg för att den sjukes grundläggande identitet kommer att 
hotas, om inte andra människor finns närvarande. Man kan med Lévinas (2005) 
hjälp beskriva det som att det behövs någon som är där ’ansikte mot ansikte’ och 
visar vad en människa är. Detta är grundläggande för det mänskliga varat. Ett 
annat sätt att beskriva den sjukes tillstånd kan vara att använda sig av 
Johannissons nostalgibegrepp (2001). Den som drabbats längtar efter att känna 
sig hemma i tillvaron. Denna längtan verkar ta den plats, som vanliga tankar och 
känslor hade innan demenssjukdomen. Nostalgi i denna dess ursprungliga 
betydelse yttrar sig dels som ett sökande efter ett hem, som man inte kan 
definiera, och dels som en passivitet.  

Andra människor är således centrala för den demenssjukes överlevnad. Den 
förändrade intentionaliteten kräver att det finns människor på plats hos de sjuka; 
kanske borde de rent av aldrig vara ensamma. 
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Det sammanflätade paret 
Den demenssjuke, som lever i en parrelation lever aldrig ensam, även om den 
sjuke mycket väl kan känna sig ensam ändå av skäl som har att göra med den 
störda intentionaliteten. Trots allt betyder det mycket att ha sin partner vid sin 
sida. Jag kunde se att detta betydde mycket för den sjukes situation, jämfört med 
hur de hade det, som bodde ensamma. De sjuka tycks vara väl medvetna om 
partnerns stöd och vad det betyder för dem. Rubriken på detta stycke, det 
sammanflätade paret, har jag valt för att visa på hur sjukdomens verkningar 
förändrar båda individernas liv på ett genomgripande sätt.  

Det är väl känt sedan länge att paret påverkas av demenssjukdomen. Hirschfeld 
(1983) var en av de första, som visade på partnerproblematiken. Denna kunskap 
har utvecklats vidare bland annat i Sverige (Grafström, 1994; Almberg, 1999; 
Winslow & Carter, 1999; Jansson, 2001; Andrén & Elmståhl, 2005), men kanske 
mer med fokus på partnern och närståendes situation än på paret. 

Den sjuke blir alltmer beroende av partnerns hjälp. Sammanflätningen uppstår i 
de outtalade hjälpbehoven och det lika outtalade lidandet, som den demenssjuke 
har. Partnern kan inte slappna av eller lämna den sjuke mer än korta stunder utan 
befinner sig hela tiden nära för att övervaka och hjälpa till (Holst, 2000). 
Bruksföremål, som exempelvis telefonen, som man tycker skulle kunna 
underlätta och ge trygghet, ger inte den sjuke mening längre (Nygård & 
Starkhammar, 2003). Jansson (2001) beskriver just hur partnern betonar vikten 
av att ombesörja den demenssjukes trygghet och säkerhet och därför vara med 
denne all sin vakna tid. Partnern får då allt svårare att ägna sig åt sig själv och 
sina egna intressen (Clark & Bond, 2000). Detta, som också fanns tydligt hos 
mina informanter, påpekar både Holst (2000) och Jansson (2001) innebär en stor 
påfrestning för båda parter. 

Snyder (2002) menar att den demenssjuke kämpar för att hålla kvar sitt ansvar. 
Han eller hon upplever ett hot mot sin frihet och sitt oberoende, när ansvaret 
förskjuts. I denna process förlorar den demenssjuke rättigheter och i grunden 
rätten till självbestämmande. Kampen om denna rätt blir svår och ojämn på 
grund av minnesförsämringen. En kamp som enligt Söderlund (2004) kan 
uppfattas som bisarr och meningslös av partnern och ofta upplevs som ett 
främlingsskap inför den demenssjukes handlande. Detta framkom också i mitt 
arbete, framför allt i partnerintervjuerna. 

De sjuka är väl medvetna om att de inte skulle klara sig utan sin partner och 
enligt Snyder (2002) uttrycker demenssjuka hur de litar till sin partner för sin 
basala överlevnad och sitt välbefinnande, vilket även flera av de demenssjuka i 
studie 1 gav uttryck för. Efter vad jag kan förstå av mina studier verkar dock inte 
paren föra någon diskussion sinsemellan om sin situation eller vad sjukdomen 
innebär. Hellström (2005) menar att den sjuke och partnern stöder varandra 
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genom att man kan ha en tyst överenskommelse och göra saker tillsammans. 
Todres och Galvin (2006) menar att partnern kan förhandla övertagandet av 
ansvaret genom att dela upplevelserna, dvs. i stället för att den sjuke skall 
duscha, så duschar man tillsammans, så att du och jag blir vi.  

Känslomässigt är paret också sammanflätat. Söderlund (2004) beskriver en 
”utanförskapets tillvaro” för närstående till demenssjuka. Det stämmer väl 
överens med känslorna hos flertalet partner i min studie 1: hopplöshet, 
meningslöshet och hemlöshet som Söderlund visserligen kallar för främlingskap, 
kaos och uppgivenhet. Detta påminner också om Holst (2000), som menar att 
par, där ena parten har demenssjukdom, lever i ett tillstånd, där de balanserar 
mellan personliga och interpersonliga känslor av sorg och hopplöshet, men även 
känslor av meningslöshet, allteftersom den demenssjuke blir sämre.  

Känslor är svårare att fånga hos de sjuka. Upplever de meningslöshet i sin 
strävan efter mening? Att partnern upplever vissa av dessa strävanden som 
meningslösa är däremot tydligt. En känsla, som är mycket framträdande hos den 
sjuke, är svårigheten att känna sig hemma i tillvaron. Om partnern lämnar den 
sjuke, tappar denne fotfästet i tillvaron och börjar leta efter partnern. De sjuka tar 
emellertid inte själva upp känslan av ensamhet i mina intervjuer. Det är i stället 
partnern, som berättar hur den sjuke får allt svårare att vara ensam, vilket även 
Hellström (2005) påpekat.  

Holst och Hallberg (2003) beskriver hur demenssjuka försöker anpassa sig till att 
leva med sin sjukdom, men att de känner sig maktlösa i denna process. Partnern 
lever också i denna känsla, när den sjuke tappar sin naturliga möjlighet att känna 
sig hemma och vara aktiv. Partnern kan inte heller påverka vad som sker (Holst, 
2000; Söderlund, 2004; Hellström, 2005). Partnern blir avgörande för den 
demenssjukes överlevnad. Allt detta svåra kommer ofta smygande och är en 
process som tar många år, vilket gör det angeläget med longitudinella studier, för 
att man bättre skall veta, när och hur intervention är på sin plats.  

Institutionen som hinder för vårdandet 
Vård, som på ett grundläggande sätt griper tag i den demenssjukes livssituation, 
verkar ha svårt att ta sig utanför institutionerna och in i de sjukas hem. Detta var 
påtagligt i mina studier. I publicerat material är det svårt att hitta konkreta 
exempel på annan hemvård än den som är inriktad på hjälp med basala behov. 
Vård inriktad på rehabilitering verkar mest förekomma inom dagverksamhet, 
SÄBO eller andra institutioner (Armanius-Björlin, 2004; Edberg, 2002; Harris, 
2002; Marshall, 2005; SBU, 2006; SKL, 2006; Brooker, 2007; Cox, 2007; SKL, 
2007). Det verkar också som om dagverksamhet för demenssjuka är den 
vårdform, som utvecklats mest innehållsmässigt och som i första hand erbjuds 
för att lösa den problematik som uppstår i de sjukas hem. Lösningen på 
problemet flyttas bort från hemmet och risken finns att problematiken kvarstår 
eller förvärras, när den sjuke kommer hem.  
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Även om beslutsfattarna ger uttryck för vikten av att se till individens behov, 
verkar inte detta visa sig i handling. Det finns en institutionsbaserad vårdkultur, 
som har sitt ursprung i att demenssjuka inte ses som tillräkneliga. Man låter inte 
den demenssjuke individen komma till tals. Diagnosen gör att individens 
livssituation kommer på undantag. Socialtjäntslagens intentioner och individens 
egen upplevelse hamnar i bakgrunden, när den lokala insatskatalogen precis som 
Lindelöf och Rönnbäck (2004) menar, kommer i förgrunden och styr 
biståndsbedömarnas handlande. 

Det verkar som om biståndsbedömarna inte klarar av att vara öppna mot dessa 
svårt sjuka människor och deras partner, så att man kan föra en dialog med dem 
om deras existens. Denna problematik förekommer även inom andra 
vårdområden. Källerwalds (2007) avhandling visar hur vårdare undvek att föra 
samtal om existentiella frågor, eftersom de jämställde dessa med frågor om 
döden. De ville i stället ingjuta hopp innan det var uppenbart att patienten skulle 
dö. Den rådande vårdkulturen verkar innebära att vårdare inte vill störa den sjuke 
med frågor, som är svåra att svara på, och som kan innebära svar, som vårdaren 
inte vill höra.  

För mig blev det tydligt att biståndsbedömarna verkar ha svårt att ställa 
existentiella frågor. Det kan tyckas som om de handlade utifrån en strikt tolkning 
av det kategoriska imperativet105 och med en missriktad respekt för de enskildas 
autonomi. Biståndsbedömare kan ha svårt att sätta sig in i de sjukas situation. 
Speciellt svårt blir det om de möts av misstro och skepsis av de sjuka, som 
kanske inte ens vill öppna dörren för dem. De närstående kanske inte vågar prata 
om problematiken, när den sjuke är med. En yrkeskunnig och klok 
biståndsbedömare bör se detta, föra en dialog som innefattar både den 
demenssjuke och partnern, ställa de närgångna frågorna och gå in i främmande 
hem. Principerna om autonomi, att göra gott, inte skada och solidaritet måste 
vägas i varje enskilt fall mot en bakgrund av grundliga kunskaper om 
demenssjukdomarnas natur. 

Den gräns, som verkar svårast att hantera, handlar om respekten för den 
demenssjukes och partnerns autonomi. Autonomin sätts ur spel vid 
demenssjukdom, speciellt för den sjuke, men även för partnern, genom att man 
blir ett objekt och som sådant blir betraktad i stället för inbjuden som en naturlig 
deltagare i vårdprocessen. Förhåller sig biståndsbedömaren passiv, kan man 
därmed förledas tro att den sjukes och partnerns värdighet inte kränks. 

                                                          
105 Det kategoriska imperativet fritt efter Kant: ”Handla endast efter den maxim genom vilken Du 

tillika kan vilja att den bleve allmän lag” (Nationalencyklopedin, 2008). För att leva och verka 
utifrån det behöver vi ställa oss frågor som: Vill vi att främmande människor ställer närgångna 
frågor till oss? Vill vi släppa in främmande människor i våra hem? När vi ställer oss dessa frågor 
med vårt privatliv som utgångspunkt, är svaren oftast mycket tydliga. Naturligtvis vill vi inte detta. 
I sin yrkesutövning bör kanske vårdare göra just detta; ställa de närgångna frågorna och gå in i 
främmande hem. 
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Biståndsbedömaren har då inte heller sagt eller gjort något som kan ses som 
otillbörligt.  

Ett etiskt resonemang, som är schematisk fixerat på autonomi, hjälper varken den 
demenssjuke eller partnern. Istället blir de övergivna i sitt lidande och vet inte 
hur de skall komma vidare. De vet inte vem de skall be om hjälp, när ingen är 
tillräckligt närgången och ställer de obekväma frågorna. Den dialog, som är så 
välbehövlig, uteblir.  

Etik som stöd för ett förändringsarbete 
Mina resultat tyder på att det bland beslutsfattarna finns en vilja att göra gott. Det 
finns t.ex. beslut om att vårdtagarna skall mötas och behandlas på ett värdigt sätt, 
det finns kostnadsfri avlösningsvård i hemmet för par där ena parten har 
demenssjukdom, flera kommuner har infört pargaranti, dvs. att par har rätt att 
flytta till SÄBO tillsammans. Det framkommer inte hur detta fungerar i 
praktiken, men avlösningsvård i hemmet uppges inte vara använt i någon större 
utsträckning. Den genomgående institutionella förankringen gör att man kan 
fråga sig om organisationerna har specifikt utarbetade riktlinjer för praktisk 
demensvård i de sjukas hem. Mina resultat tyder på att svaret på detta är nej, i 
alla fall vad gäller riktlinjer som fungerar i praktiken.  

Enligt Nilstun, Löfmark och Lundqvist (2008) är det belastningen på partnern, 
som är den enskilt viktigaste orsaken till att demenssjuka flyttar till SÄBO. 
Avhandlingens resultat talar också för att det förhåller sig så, liksom att det är 
tydligt att det inte finns behovstäckande stöd och vård i det sammanflätade parets 
hem. Organisationen behöver ta uttrycklig ställning för att hemmet skall ses som 
utgångspunkt för vårdandet i stället för en institution. Dialogen blir då en 
omistlig del i biståndsbedömarnas yrkes-ethos. För att detta skall lyckas behöver 
denna yrkeskår stöd och hjälp genom handledning och diskussioner om de svåra 
etiska frågor, de möter i sitt arbete.  

Nilstun, Löfmark och Lundqvist (2008) och Ågren-Bolmsjö, Edberg och 
Sandman (2006) har publicerat etiska modeller, som kan användas för utveckling 
av demensvården. De kan användas praktiskt för att medvetandegöra 
demenssjukas situation på alla nivåer i en omsorgs- och sjukvårdsorganisation. 
Fletcher, Cipriano-Silva och Sorrel (2002) hävdar att ’välbefinnande’ bör vara 
utgångspunkten för vårdandet, i stället för livskvalitet. Begreppet välbefinnande 
kan anses innefatta både livskvalitet och hälsa (Sarvimäki, 2006). Enligt min 
mening existerar det inte några bra livskvalitetsinstrument, som kan hantera den 
komplexitet, som livet med demenssjukdom innebär. Begreppet livskvalitet med 
alla dess moderna konnotationer styr tanken mot kvantitativt mätbara storheter 
och risken är att de vid felaktig användning snarare blir ett hinder för utveckling 
och förändring av demensvården (Fletcher, m.fl., 2002). 
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Dialog som grund för vårdandet 
Hur kan då ett vårdande, som främjar dialog, gå till? Ett exempel, som jag tycker 
är värt att ta till sig, är Wiggins och Fahy (2005) förslag på vård till 
ensamboende demenssjuka. De beskriver hur vårdandet tar utgångspunkt i 
patientens överlevnadsbehov och fokuserar på dennes diet, läkemedelsintag och 
behov av socialt och praktiskt stöd. Vården indelas i två faser. Den första går ut 
på att vinna patientens förtroende, förbättra dennes diet och säkra 
läkemedelsintaget. Vårdaren ser också till att identifiera och åtgärda riskfaktorer 
samt säkra patientens ekonomiska situation. Tonvikten läggs på att vårdaren i en 
dialog med patienten visar att man är till för att stödja och hjälpa patienten.  

Efter denna första fas, som beräknas pågå 6-8 veckor, bör patientens 
näringstillstånd ha förbättrats, läkemedelsintaget ske på ett adekvat sätt och ett 
starkt förtroende ha byggts upp mellan patienten och vårdaren. Därefter inleds 
nästa fas som konsoliderar det inledda arbetet med befästande av stödet så att 
patienten håller en bra diet, tar sina läkemedel, får hjälp med hushållet och att 
betala räkningar. Nästa steg är att öka patientens välbefinnande. Utgångspunkten 
i detta arbete är det som var betydelsefullt innan han eller hon blev sjuk. 
Vårdaren försöker engagera den sjuke i aktiviteter och möten med människor, 
som fortfarande ger mening och har betydelse. Wiggins och Fahy (2005) menar 
att, om man negligerar detta, blir det bara en uppgiftsinriktad vård och ingen 
helhetsvård. Arbetsledningen bör vara noga i sitt urval av vårdare, så att dessa 
har ett genuint intresse av att arbeta med äldre. De skall vara trygga i sin 
yrkesroll, så att de kan avvika från schemalagt arbete och lösa den sjukes 
problematik här och nu. Vården får inte enbart fokusera på överlevnad. Det 
måste finnas en möjlighet för patienten att njuta av livet.  

Det ovan beskrivna sättet att vårda kom inte till synes i mitt resultat, i alla fall 
inte när det gällde vårdandet i hemmet. För att bedriva denna typ av vård är 
utgångspunkten dialogen, precis som var fallet i Wiggins och Fahys (2005) 
studie. Det behöver finnas ett samförstånd mellan patienten och vårdaren för man 
skall lyckas med vården i någons hem. Silfverberg (1999) menar ur ett 
dygdeetiskt perspektiv106 att vänskap bör vara grunden för vård- och 
omsorgshandlingar. Vårdaren bör använda sin dialogiska förmåga och försöka 
vara öppen, respektfull och lyhörd. I den ömsesidiga vänskap, som 
förhoppningsvis kan uppstå, söker vårdaren utjämna ojämlikheter, som härrör ur 
förhållandet att patienten är den som är beroende. Vårdaren kan finna vägen till 
måttfulla handlingar, som stärker patientens resurser genom att vara nyfiken, 
frågande och uppmärksam. Undviker man att lyssna till patienten och tror sig 
göra gott, finns risken att den man vårdar råkar ut för ”the tyranny of small 
descisons”107 (Fletcher, m.fl., 2002, s. 16). Vårdaren tar alla små vardagsbeslut 

                                                          
106 Enligt Aristoteles är vänskapen en dygd. Det är inte nyttan eller lusten som driver fram vänskapen. 

Det kommer i stället på köpet i den ömsesidiga vänskapen, när vänner är nyttiga och angenäma för 
varandra (Silfverberg, 1999). 

107 ”de små beslutens tyranni” (egen översättning) 
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för att allt skall gå lite fortare. Vårdaren tror sig göra gott, medan den 
demenssjuke i själva verket dehumaniseras.  

Vad innebär det att föra dialog med en demenssjuk person? Det beror naturligtvis 
på var den sjuke är i sin sjukdomsprocess. Det viktigaste är att ett möte sker även 
om det måste se olika ut och variera mycket från person till person. Det är enbart 
i ett möte, som vårdaren kan stödja intentionaliteten och därmed identiteten. För 
detta behöver vårdaren komma tillräckligt nära den sjuke och kunna stanna 
tillräckligt länge för att inleda och vidmakthålla en dialog om vardagsvärlden. 
Jag prövade detta i studie 2, när jag var tillsammans med de ensamboende 
demenssjuka. Min upplevelse var att mina besök gav dem en stunds lindring i 
deras vardag. Bekymret med mina besök var att de inte kunde svara upp mot 
deras behov av kontinuitet och mål för en långsiktig pågående dialog.  

Dialogen kan med fördel ta sin utgångspunkt i den demenssjukes historia, nutid 
eller framtid. Dialogen kan handla om vad den sjuke ser och vilken relation den 
sjuke har till det. Men det kan också handla om något som är okänt för vårdaren, 
till exempel den sjukes barndom och ungdom eller något annat som den sjuke 
lägger fram som viktigt. Under tiden som dialogen pågår måste vårdaren vara en 
aktiv lyssnare, som visar engagemang och ställer frågor som den sjuke behöver 
för att finna delar av sin historia. Den intentionala meningen stöds genom att den 
sjuke känner igen sig själv i sin historia.  

För att det verkligen skall bli en dialog måste vårdaren befinna sig ansikte mot 
ansikte med den demenssjuke108. Den demenssjukes samtal kan ofta bestå av 
upprepningar. Det blir lätt påfrestande att lyssna till alla dessa upprepningar och 
man känner sig ofta misslyckad, när ens svar och förklaringar inte verkar tas på 
allvar. Det kan underlätta att veta att upprepningarna är ett förtvivlat försök av 
den sjuke, som hela tiden kämpar för att hitta sin identitet, att förstå sin egen 
förändrade livsvärld. När den sjuke tillåts vara ansikte mot ansikte med vårdaren, 
när vårdaren är nära, kan denne gå före och visa vägen, exempelvis hur den sjuke 
kan använda bruksföremålen. Detta ökar möjligheten för den sjuke att utföra 
göromålen, men intentionaliteten, livsvärlden och identiteten stärks också.  

Hos det sammanflätade paret bör vårdandet, enligt min mening, ha en helt annan 
utgångspunkt. Partnern står här för den grundläggande tryggheten och så bör det 
i görligaste mån också förbli. Att komma in med vård i parets hem kan enbart 
ske i dialog med dem båda. Denna dialog bör inledas redan när den sjuke 
diagnosticeras med någon form av demens.  

Kihlgren (1992) har visat att det har positiva effekter för demenssjuka boende på 
institution, om vårdare inleder en dialog med de sjuka. Att arbeta med att främja 
deras tillit, autonomi och gemenskap gav effekter som till och med var biologiskt 

                                                          
108 Enligt Lévinas (2005) måste vi mötas ansikte mot ansikte för att visa den andra människan att vi 

tar ansvar för honom eller henne. Jag märkte också under mina samtal och intervjuer att samtalen 
inte blev bra, om jag var okoncentrerad bara en liten stund.  
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mätbara. Studien genomfördes som en intervention, vilken innebar att vårdarna 
utbildades och handleddes, vilket placerade patienten i fokus och gjorde att 
vårdarna tillgodosedde det patientetiska kravet (jfr. Dahlberg, m.fl., 2003). 
Vårdarna fick möjlighet att på ett tryggt och medvetet sätt möta patienten och 
dennes livsvärld, istället för att bara låta ’det sunda förnuftet’ och en oreflekterad 
förförståelse råda. Att ut- och fortbilda vårdare i vårdvetenskapliga 
frågeställningar behövs för att förbättra vårdens kvalité, och för att stärka 
vårdarens etiska förmåga.  

Slutsatser
Det är sedan länge känt att demenssjukdomen får förödande konsekvenser för de 
demenssjuka och deras närstående. Sjukdomens verkningar blir särskilt svåra när 
vården inte lyckas att stödja och hjälpa de sjuka optimalt. Mina resultat visar att 
de demenssjuka förlorar förankringen i världen, när de intentionala 
sammanhangen störs, och världen omkring dem blir utan sådan mening och 
innebörd, som manar till tanke och handling. Den demenssjuke blir ensam i sin 
livsvärld och klarar sig inte utan vård. Även om demenssjukdomen inte kan 
hejdas, kan upplevelsen av hälsa och välbefinnande öka, om vården bejakar och 
förhåller sig vårdande till den förlust av mening, som de demenssjuka erfar. 
Utifrån mina resultat vill jag föreslå följande för att vården ska förbättras för de 
demenssjuka som bor kvar och får vård i sina hem:  

Vård och omsorg av demenssjuka personer måste ta sin utgångspunkt i 
patientens värld, i livsvärlden. Vården bör hjälpa till med att förankra 
den sjuke i den konkreta vardagsvärlden, där individen lever med sin 
problematik. Det egna hemmet bör göras till utgångspunkt för vård och 
omsorg om den demenssjuke, och istället för att utgöra ett oreflekterat 
ideal, kommer övriga vårdformer, som t.ex. dagverksamhet och 
korttidsvård, att utgöra komplement till hemvården.  

’Den levda kroppen’ eller det kroppssubjekt genom vilket människan 
har tillgång till världen borde vara utgångspunkt för hur vården kan 
förankra de demenssjuka i världen. Detta sker genom att de sjuka 
engageras i göromål, som upplevs som meningsfulla och främjar 
välbefinnande. De demenssjuka behöver stödjas i sina försök att nyttja 
de olika vardagliga bruksföremålen och därvidlag använda sina sinnen, 
att se, känna, beröra, höra, smaka och lukta. På ett mera generellt plan 
bidrar ett sådant vårdande till den språkliga, tidsliga och rumsliga 
förankringen.  

En livsvärldsorienterad vård av demenssjuka personer centreras till de 
vardagliga göromålen, som t.ex. att förbereda och tillaga sin mat. 
Göromålen kan med fördel uppmana till kroppslig rörelse; när kroppen 
kommer i rörelse, underlättas förankringen i världen. Det är viktigt att 
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vårdandet tar sin utgångspunkt i just den demenssjukes vardag, som 
utgör en bekant och konkret värld. Artificiella övningar kan snarast vara 
kontraproduktiva och bidra till att den sjuke fjärmas från världen.  

För att genomföra denna vård krävs att andra människor finns 
närvarande hos de demenssjuka. Om det inte finns närstående, som kan 
hjälpa den demenssjuke att hitta en förankring i sin värld, måste det 
finnas vårdare som har tillräcklig kompetens och tid för att förstå den 
demenssjukes livsvärld och vilket stöd, som behövs. Det är bara i 
samklang med den sjuke som vårdandet kan upplevas som meningsfullt 
och givande för båda parter. Därför är det även viktigt att ett fåtal 
vårdare är involverade i vården och omsorgen, och att de ges möjlighet 
att mycket konkret medverka i de vardagssituationer som varje 
demenssjuk person behöver för att världen skall upplevas som ett 
meningsfullt sammanhang, även i besvärliga personalsituationer som 
under semesterperioder och i influensatider. Helst bör det finnas en 
bestämd kontaktperson, som den sjuke har möjlighet att lära känna.   

När demenssjuka personer har partner eller andra närstående kan vård 
och omsorg behöva riktas till detta sammanhang. Exempelvis kan det 
vara fruktbart att låta en vårdare vara kontaktperson, som följer paret 
allteftersom sjukdomen utvecklas, och som har regelbundna samtal med 
dem och vid behov ingår i det livsvärldsförankrande vårdandet. Det 
finns goda skäl att anta att, om demenssjuka personer och deras 
närstående får adekvat stöd i hemmet, så kan mera kostsam 
institutionell vård skjutas framåt i tiden. 

För att genomföra denna typ av förändringar i vården av demenssjuka personer 
behöver det ske ett förändringsarbete, som inkluderar de kommunala biståndens 
syfte, innehåll och utförande. Vård och omsorg måste svara upp mot 
socialtjänstlagens intentioner. Exempelvis skulle man kunna starta 
vårdvetenskapliga och etiska diskussioner109 inom den kommunala vården och 
omsorgen, med utgångspunkt i hur den demenssjuka personens värld ser ut och 
hur dialogen kan främjas mellan demenssjuka, närstående och vårdare. För att 
alla goda intentioner ska förverkligas måste sådana diskussioner genomföras på 
alla nivåer inom vård och omsorg, inklusive de politiska sammanhangen.  

Det behöver också skapas professionella behandlingsgrupper – demensteam - 
inom varje primärvårdsområde, vilka bör bestå av experter från sjukhus, 
primärvård och kommunal vård och omsorg, som svarar för utvecklandet av 
lokalt anpassade vårdrutiner och deras implementering, samt att kunskapen är 
                                                          
109 Detta är något som ligger helt i linje med SBUs rapport till kommunerna (2007), där den 

vardagliga vårdens betydelse lyfts fram, dvs. att den är minst lika viktig som läkemedel i vården av 
demenssjuka. Det är den vård som går ut på att få en väl fungerande vardag för den demenssjuke. 
”Omvårdnad är att kommunicera med den demenssjuka personen, att stimulera henne/honom till 
olika aktiviteter och att på olika sätt försöka ge den demenssjuke angenäma upplevelser” (SBU, 
2007, s 9).  
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vetenskapligt förankrad. Teamet skulle även kunna bli konsulterat i enskilda 
patientärenden. Det måste också finnas raka och tydliga kommunikationsvägar 
inåt i organisationen samt vårdare med specifikt vårdansvar för den demenssjuke 
och dennes närstående, så att uppkomna problem kan lösas snabbt. 

Slutligen behövs mera forskning om vårdinterventioner som stödjer den 
demenssjukes livsvärld och intentionalitet i syfte att finna evidens för en 
kvalitativt god hemvård för demenssjuka. Här behövs innovativa 
deltagarorienterade metoder för att finna sätt att beskriva och även mäta effekter 
av vårdinterventioner. De närsjukvårdsområden, som finns, kan utgöra goda 
utgångspunkter för ett gott FoU-samarbete och ge goda möjligheter för 
longitudinella studier.  
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Epilog
Mitt avhandlingsprojekt har lärt mig mycket. Jag är rörd och tacksam över hur 
villigt människor ställt upp och berättat om sitt liv och sitt arbete. Vad som 
framför allt finns kvar hos mig är de berättelser, som ensamboende demenssjuka 
gav mig. De klagade inte, men berättelserna visade att de levde i ett stort lidande. 
Det paradoxala var att de var medvetna om sin situation samtidigt som de inte 
var det. Det fanns glädje och glädjeämnen i deras liv på samma gång som 
kroppen var ‘förlamad’ av sjukdomen. Inte så att de inte kunde röra sig, men 
kroppen kunde inte engagera sig i vardagens göromål. Kroppen stängde ute dem 
från ett aktivt liv.  

Det som känns glädjande är att demenssjukas hemsituation börjar 
uppmärksammas. I det aktuella närsjukvårdsområdet förändras hemvården med 
hemvårdsgrupper, som har specialansvar för hemtjänsten hos demenssjuka. En 
förbättring är på väg. Vården kan bli bättre på att lindra åtminstone delar av det 
oundvikliga lidande, som demenssjuka och deras närstående upplever. Min 
förhoppning är att denna avhandling skall kunna fungera som ett stöd i ett sådant 
utvecklingsarbete.  
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Summary

When the Lifeworld Texture Ruptures – 
Experiences of Living with Dementia
This thesis is focusing on the lived experience of dementia. Both living with a 
partner as well as living alone. There is no unequivocal picture of how it is to 
live with dementia and few studies have been carried out in homes of afflicted 
persons. A deeper understanding of how it is to live with dementia can be a good 
starting-point for caring and the organisation of the care. We have to avoid using 
ourselves as reference for how other people should be cared for especially with 
this abstruse disease. 

Aim
The aim of this thesis is to describe, elucidate and explain the lived experience of 
dementia from a lifeworld-theoretical point of view, which has been put to prac-
tise from a phenomenological as well as a hermeneutical perspective. Another 
aim is to illuminate how decision makers look upon persons with dementia, their 
life and their care. 

The research questions were: 
What is the lived experience of dementia for a couple where one of them is diag-
nosed with dementia? 
What is the lived experience of dementia when living alone? 
How can the lived experience of dementia as described in the empiric result be 
interpreted? 
How do decision makers look upon persons with dementia, their life and their 
care? 

Method
The thesis has two fundamental scientific perspectives: Substantially it is caring 
science that has directed the research, and epistemological it is a lifeworld-
theoretical perspective that has directed the research towards the informant’s 
lifeworld. 



146 

The methodological choice is characterised by the ambition to understand the 
lived experience of how it is to live with dementia. In order to describe lived 
human experiences the researcher has to go to them which the research deals 
with and try to approach their lifeworld. 

The thesis is based upon four studies, where three are empirical and one is a 
comprehensive interpretation. All studies have emanated from a scientific and 
methodological approach that is described as reflective lifeworld research. The 
empirical studies have a lifeworld phenomenological point of view and the 
comprehensive interpretation has a lifeworld hermeneutical perspective. 
Interviews and observations have been used to collect data. The informants that 
have participated in the studies have been couples with one partner suffering 
from dementia, persons with dementia living alone, politicians, administrators 
and social workers. 

Result
To live as a couple where one part has dementia (study 1) implies to live in a 
heteronomous existence where both the person with dementia and the partner 
become strangers in a world that should be the most well-known and familiar. 
The couple’s existence is narrowed and controlled by the impact of the dementia 
disease and the existence is characterised of imbalance in responsibility and a 
sense of futility, hopelessness and homelessness. 

To live alone with dementia (study 2) means to live with a broken identity when 
the person with dementia gradually loses the memory of himself and his life. It 
becomes a life where the world of the individual is reduced to a quiet 
background that does not demand attention. The person with dementia does not 
longer know how he or she should relate to the world. The existence is 
characterised by a strong sense of loneliness and only a vague knowledge of the 
situation. The person with dementia longs for other people and gets a sense of 
boredom in the existence.  

The comprehensive interpretation (study 3) shows that life with dementia is 
characterised by a gradual loss of meaning in life due to a disturbed 
intentionality. With disturbed intentionality the person with dementia gets 
increasingly more difficulties in understanding the meaning of the use of 
everyday objects. The person with dementia fights this and tries to create 
meaningfulness in the existence – something which gets very difficult and 
strenuous in time, since even the easiest everyday chores have to be thought 
through to make sense and even to be accomplished. The effort can in time 
become overpowering for the person with dementia who then stops doing the 
chores and becomes passive. 

Politicians, administrators and social workers (study 4) are well aware that 
dementia gives suffering to the afflicted and the partner. The care is not designed 



147 

to meet their needs for home care, and the decision makers don’t know how to 
change this. The person with dementia becomes like an object when the social 
workers don’t includes them in a dialogue about their needs and care. The 
partner is left alone in solving difficult problems and in making difficult 
decisions.

Discussion
The reflective lifeworld research approach gives the researcher a possibility to 
reach ‘personhood’ by taking a starting point in the informants’ lifeworld. With 
this approach the researcher is open to the informant’s language instead of his 
own. It focuses on the phenomenon rather than the subject in the analysis. 
Through the abstraction which takes place in the analysis the reader is given a 
more general picture of the phenomenon, which at the same time gives the reader 
greater possibility to transfer the result to the care and its organisation. 

The research in this thesis is one of many perspectives of how it is to live with 
dementia. However, all who work with dementia can have use for the knowledge 
that is presented in the thesis. 

In the discussion it becomes clear that the altered intentionality is difficult to 
understand and deal with for the person with dementia, their close ones and care-
givers. It also becomes clear that the lifeworld changes and the individual’s iden-
tity are altered when he or she is situated in a life of depending on others. The 
theory of intentionality can give us a support in improving the dementia care. 
This approach opens for changes in the care of the person with dementia. By 
taking stand in the theory of intentionality in the care of the person with demen-
tia, caregivers can help him or her to strain the intentional threads and gives the 
person a possibility to be rooted the world. A care that supports intentionality 
and identity and reaches all the way in to the homes of the person with dementia 
would improve their situation an increase their well-being.  

The body is the point of departure for the care in engaging the person with 
dementia in the world. This is possible when engaging the person in every-day 
chores that promote meaning and well-being. By engaging the person with 
dementia in the objects they are given the possibility use the senses. This kind of 
care contributes for the person with dementia to be rooted in language, time and 
space.





149 

Tack
Framför allt vill jag rikta ett varmt tack till alla demenssjuka, deras partner och 
till de beslutsfattare, som deltagit i mitt avhandlingsprojekt. Jag vill även tacka 
all personal inom kommunen och primärvården som varit mig behjälpliga i min 
forskning.   

Jag vill också rikta ett stort tack till mina handledare. Att jag är på väg att 
slutföra mina doktorandstudier beror framför allt på dem. Karin Dahlberg trodde 
på min idé och har givit stöd, handlett och utbildat mig genom både 
magisterutbildningen och forskarutbildningen. Ingela Krantz har också hela tiden 
uppmuntrat mig i min forskning genom handledning, utbildning, råd och stöd. 
Ingela liksom Karin uppmuntrade mig att söka forskarutbildningen, ett stort tack 
till er båda ni är goda inspirationskällor.  

Jag har även fått stöd och granskats av flera personer under min doktorandtid 
under flera seminarier. Ett stort tack till Margareta Grafström, Jonas Sandberg, 
Mona Kihlgren, Ingegerd Fagerberg, Margareta Asp, Rosmarie Nilsson-
Lindmark, Leena Berlin-Hallrup, Kristiina Heikkilä, Astrid Norberg och Kerstin 
Segesten. Mitt material har även granskats mer informellt runt Karins köksbord. 
Ett stort tack till Margaretha Ekebergh, Gunilla Carlsson, Ingela Lundgren, Lars 
Sandman, Helena Dahlberg, Maria Nyström och Claes Ekenstam.  

Skaraborgsinstitutet har varit min ’hemma’ institution där jag fått handfast stöd 
och hjälp med administration, handledning och utbildats med kurser, seminarier 
och inte minst med vandringsseminarier. Ett stort tack till Anneli, Ann-Marie, 
Beth, Bosse, Pelle, Cristina och Janne. På Skaraborgsinstitutet har jag även haft 
många givande diskussioner med handledare och doktorander. Ett stort tack till 
Lisbeth, Tore, Ulf, Maria, Marjatta, Mariella, Solveig, David, Anita, Erik, Anna-
Lena, Marianne, Kicki och Kristina.  

Att få förmånen att lära känna så många kunniga och trevliga människor har varit 
en av de roligaste delarna med forskarutbildningen. Ni som bor i Växjö med 
omnejd har öppnat era hem, ordnat fester, övernattningar och ställt upp och 
skjutsat oss utsocknes. Ett stort tack till Leena, Liselotte, Ulrika, Bengt-Olof, 
Sofia, Carina och Gunilla. Vi är flera som rest till Växjö för att gå 
doktorandutbildning och som haft trevliga kvällar på Bishops Arms. Ett stort 
tack Lena, Katarina, Martina, Tina, Marie, Anders, Anna, Susann, Judy, Barbro 
och Susanne.  



150 

Jag vill inte minst tacka mina doktorandkollegor som jag rest tillsammans med. 
Vi har suttit kring Karins köksbord och tagit emot och gett ros och ris ömsom 
blandat men alltid med en sund kritik och en glimt i ögat. Ett speciellt tack till 
Annelie, Kina, Susanne, Mia och Elisabeth.  

Jag vill också tacka Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö 
universitet; Stiftelsen Skaraborgsinstitutet för Forskning och Utveckling, 
Skövde; Institutionen för vård och natur, Högskolan i Skövde; Lidköpings 
kommun; Demensförbundet och Alzheimerföreningen för stöd till min forskning. 

Jag har studerat under många år och emellanåt försakat min familj när jag suttit 
med näsan i texter eller hopkurad framför datorn. Sist men inte minst vill jag 
rikta ett stort tack till Katarina, Andreas, Hannes och Stina. 

Lidköping, april 2009 

Rune Svanström 



151 

bilaga 1 
Livet med demenssjukdom 

Det finns en djupt förankrad rädsla i samhället för att drabbas av demens, precis som det finns en rädsla för att 

drabbas av annan svår sjukdom som exempelvis cancer. Skillnaden mot att drabbas av annan svår sjukdom ligger i 

bilden av den demenssjuke som en person som blir från sina sinnen (de mens) och som inte är medveten om sin 

sjukdom eller ens medveten om att vara sjuk. Att få beskedet att vara demenssjuk innebär att hela tillvaron sätts i 

gungning som här nedan är beskrivet av en person med demenssjukdom. 

Dessutom, detta tillstånd gör mer än att beröva en på korttidsminnet, obekvämt och irriterande som det är; mycket 

värre, det berövar en på värdighet och respekt hos andra. Jag dristar mig till att säga … alla andra som är knutna, på 

ett betydelsefullt sätt, till denna person – ’den demente’ – maka, eller make, eller barn till denna person, eller en 

partner sedan länge. Denna person är nu förvandlad, med etiketten, från den tidigare rollen som make, förälder, eller 

älskare, till ’vårdtagare’ och blir aldrig sedd på samma sätt igen 

Den som drabbas kan i ett tidigt skede bli märkt av sin sjukdom och uppleva utanförskap. Detta kan visa sig redan i 

samband med diagnos, om läkaren vänder sig till en närstående i stället för den sjuke, vilket ligger i linje att 

demenssjukdomar ibland kallas anhörigas sjukdom. Den demenssjuke blir en person som inte är riktigt att lita på 

och som har en utstakad väg mot döden. Den sjukes identitet påverkas därmed redan innan sjukdomens verkningar 

blir tydliga för omgivningen. 

Läkarvetenskapen står ännu så länge maktlös inför demenssjukdomarna och kan enbart erbjuda symtomlindring. 

Tyngdpunkten i omhändertagandet av demenssjuka och deras närstående ligger därför i vårdandet, men här finns än 

så länge ingen entydig bild av vad som är effektiva vårdinterventioner. I stället har vården av demenssjuka funnit 

sina former med gruppboende för demenssjuka, och dagverksamhet för demenssjuka. Här ligger fokus på 

demenssjuka som grupp i stället för på den enskilde demenssjuke individen. Detta är vårdformer som ligger utanför 

den demenssjukes hem och än så länge verkar demensspecifik hemvård vara sällsynt i Sverige och även 

internationellt.  

Vad kan vi då göra för de demenssjuka och deras närstående. Om vi gör en jämförelse med nollvisionen som är 

bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken.  

Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. I 

Nollvisionen slås fast att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i 

Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar. 

Ansvaret för säkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder vägtransportsystemet. 

Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att förhindra att människor dödas eller 

skadas allvarligt. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet utformas 

med hänsyn till insikten om att människor gör misstag och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt. Den 

perfekta människan finns inte. Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga 

personskador. 

Hur kan vi överföra detta till vården och omsorgen om demenssjuka? Har vi ett etiskt förhållningssätt där vi 

försöker forma en vård och omsorg som följer de demenssjuka och deras närstående under hela sjukdomstiden? Hur 

kan vården och omsorgen utformas så att den demenssjuke kan fortsätta att vara en samhällsmedborgare? 

Utifrån det ovan beskrivna vill jag att Du förbereder Dig inför gruppintervjun med att fundera kring följande fråga: 

På vilken grund vilar Mina beslut som påverkar vården och omsorgen av demenssjuka och deras närstående? 
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bilaga 2 

Par där ena partnern har demenssjukdom lever i ett ömsesidigt beroende där den sjuke och partnern blir främlingar i 

den värld som borde vara den mest gemensamma och bekanta. Deras tillvaro begränsas och styrs av 

demenssjukdomens verkningar. De blir osjälvständiga: den sjuke kan inte leva utan partnern och partnern styrs av 

den sjuke. Den sjukes värld blir alltmer diffus, vilket gör det svårt för individen att själv reda ut olika situationer 

som uppstår. Partnern tar det moraliska ansvaret för den sjuke och kan därför inte heller vara självständig. 

Det ömsesidiga beroendet utvecklas gradvis med de verkningar demenssjukdomen har för paret. När sjukdomens 

verkningar blir tydliga, kan den sjuke inte längre överblicka sin livssituation, och då känner både den sjuke och 

partnern sig mer eller mindre vilsna. Vilsenheten ökar det ömsesidiga beroendet och partnern blir upptagen av att 

stödja den demenssjuke. De handlingar som tidigare togs för givna går inte längre att planera. Följden blir en 

tillvaro med en ny och annan mening, som är svår att förstå. Varje dag måste klaras av på nytt, det finns inget som 

går på räls längre. I parets vilsna tillvaro verkar ovissheten och slumpen styra.  

I denna svåra tillvaro känner sig paret mest hemma i sin gemensamma bostad, vilket emellertid ger en skenbar 

trygghet. De kommer inte undan sjukdomens verkningar och det vardagligas förändring ger en känsla av hemlöshet 

i tillvaron. 

Att ha demenssjukdom och leva ensam innebär ett liv med en trasig identitet när den demenssjuke gradvis förlorar 

minnet av sig själv och sitt liv. Den demenssjukes värld blir en tyst bakgrund och inget blir figur och pockar på 

uppmärksamhet. Den sjuke vet då inte hur han eller hon skall förhålla sig till världen längre. Tillvaron blir tråkig, 

kroppens rörelser stannar och kroppen blir stilla. 

I den ensamhet som följer blir också glömskan mer påtaglig och den sjuke har svårt att tänka på det eller dem han 

eller hon inte ser med enkelhet. De eller det som personen med demenssjukdom inte ser blir något okänt som den 

sjuke enbart har en vag vetskap om eller inte vet något om längre.  

När världen inte tar tag i den demenssjuke försvinner bruksföremålens mening och då påverkas den demenssjukes 

identitet på ett fundamentalt sätt och det går inte att återkomma till det som en gång varit. Inte ens hemmet som 

borde vara en plats där man känner sig hemma och finner sin identitet räcker till. Den sjuke kan inte vila i de 

vardagliga göromålen när de inte längre är spontant tillgängliga. Detta påverkar också identiteten fundamentalt. Han 

eller hon får svårt att känna sig som en kompetent och självständig människa. Mat och dryck kan bli oöverstigligt 

att införskaffa, förvara och tillreda. Att njuta av litteratur och kultur blir allt svårare. Att sitta för sig själv för att 

planera och fundera fungerar inte längre. Tillvaron upplevs i stället som ensam och det väcks en längtan efter att 

känna sig hemma, att komma hem.  

De demenssjuka drabbas då av nostalgi i en mer ursprunglig betydelse. De längtar efter att känna sig hemma i 

tillvaron. Denna längtan verkar ta den plats som vanliga tankar och känslor hade innan sjukdomen. Nostalgin yttrar 

sig dels som ett sökande efter ett hem som man inte kan definiera och dels som passivitet. Därför blir andra 

människor centrala för den demenssjukes överlevnad. 
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