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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Människor med en demenssjukdom finns ständigt omkring oss. Antalet 
demenssjuka växer i vårt samhälle och därmed ökar antalet anhöriga. De anhöriga påverkas 
och lämnas i de flesta fall med de svåra konsekvenserna som en demenssjukdom medför. Mer 
kunskap om sjukdomen, och de anhörigas upplevelser, kan lära oss hur vi ska hantera 
sjukdomen samt få en förståelse för de anhörigas svåra situation. 
Syfte: Att undersöka anhörigas upplevelser av att leva med en demenssjuk anhörig i hemmet. 
Metod: Studie baseras på en kvalitativ ansats där självbiografier lästes. Dessa granskades 
sedan utefter en kvalitativ innehållsanalys. Meningsbärande enheter plockades ut och formade 
resultatet.
Resultat: Resultatet som framkom visade tre huvudkategorier; sorg, skuld och att gå vidare 
samt sju underkategorier. Anhöriga beskrev en stor sorg och lidande över sin situation och 
även en stor skuld då de tappat tålamodet mot sin demenssjuke anhörige. Att gå vidare och 
hur de anhöriga lever med en demenssjuk person var även något som problematiserades i 
självbiografierna och som spelade in på resultatet.
Slutsats: Att vara anhörig och leva med en demenssjuk person är inte lätt och det är mycket 
krävande. De anhöriga får kämpa hårt och ensamma i sin vardag mot sjukdomen, och insikten 
att den anhörige glömt betydelsefulla minnen kan vara det tuffaste.
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Det är lätt att bli anhörig, men svårt att vara

(Leissner- Andersson, 2011, s. 5).



INLEDNING

Som blivande sjuksköterskor kommer vi ständigt att möta anhöriga till personer som lider av 
en demenssjukdom. Det är viktigt att ha kunskap om hur man som vårdpersonal bemöter och 
hjälper en demenssjuk och dess anhörige. Personer som drabbas av demens vårdas idag mer 
och mer i hemmet och vi har stött på detta, både på personliga plan, men även i vårt 
yrkesverksamma liv.

Vi har upplevt att det krävs mycket resurser som i vården kring den demenssjuke samt att det 
saknas stöd och hjälp till de anhöriga. Vi känner en mycket stark koppling till personer med 
demens och deras anhöriga. Vi anser även att det är ett problem som bör belysas ytterligare då 
det ofta är de anhöriga själva som får dra det största lasset.

BAKGRUND

Demenssjukdom
Demens räknas idag som den fjärde största folksjukdomen i Sverige (Skog, 2012). År 2009 
hade ca. 140 000 personer i Sverige någon form av demens (Sjöbeck & Nilsson, 2009). 
Demens är ett samlingsnamn för cirka 100 tals olika sjukdomstillstånd. Alzheimers sjukdom 
är en av sjukdomstillstånden och det är den form som flest personer drabbas av (Skog, 2012). 
Demens är även en sjukdom som successivt ökar och som blir allt vanligare i samhället. Detta 
leder till att ny forskning om demenssjukdomar måste framtas för att kunna möta denna 
ökning. Demens kan drabba folk i alla åldrar, men risken att insjukna ökar med stigande ålder. 
Detta skapar ett samhällsproblem då andelen äldre personer ökar i hela världen. Prevalensen 
och incidensen att drabbas av demens fördubblas för varje 5 års ökning i ålder. Denna 
åldersrelation har skapat funderingar kring huruvida demens är ett tecken på ett normalt 
åldrande (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011 s.19). 

Symtom
Demens utvecklas ofta under en längre tid och det kan ta flera år innan tydliga symtom visar 
sig (Vårdguiden, 2011). Gemensamt för de olika demenssjukdomarna är försämrade 
kognitiva- , beteendemässiga- och kroppsliga funktioner. Dessa försämringar försvårar 
vardagen både för de demenssjuka och de anhöriga. Symtomen vid demenssjukdom varierar 
från person till person, bland annat kan förvirring, oro, matleda, hallucinationer, 
sömnsvårigheter och rastlöshet förekomma (Skog, 2012). Något som anhöriga anser skapar 
stress i vardagen är skillnaden från dag till dag i symtombilden hos den sjuke. Ena dagen är 
det som det alltid varit, som om tiden stod still och ingen demensdiagnos fanns, för att 
nästkommande dag vara kaotisk där demenssjukdomen visar sina symtom på det mörkaste 
sätt (Stone & Jones 2009). Humörförändringar är ett symtom hos den demenssjuke som i 
flertalet fall uppkommer senare i sjukdomsstadiet. Oro, ängslighet, ilska och sömnsvårigheter 
är svängningar hos den sjuke som anhöriga upplever sig ha svårt att hantera i hemmet 
(Vårdguiden, 2011). Oro, som är ett av symtomen, kan resultera i att den sjuke har svårt att 
sitta still och slappna av. Detta kan medför en ökad fallrisk hos den sjuke, vilket oroar de 
anhöriga och orsakar en konstant stress för dem. De anhöriga kan även uppleva en oro över 
om den demenssjuke kommer gå ut och gå vilse (Svenskt Demenscentrum, 2008).     
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Utredning och Diagnostik 
Att utreda och diagnostisera en person med en misstänkt demenssjukdom kan vara mycket 
problematiskt. Det finns inget undersökningsresultat som ensamt leder fram till en diagnos. 
Diagnostiken syftar till att undersöka och utreda om patientens symtom beror på en 
demenssjukdom eller inte, samt vilka svårigheter patienten har i sin livssituation. Detta för att  
kunna ge adekvat behandling och stöd. (Eriksdotter- Jönhagen, 2011). Denna utredning, även 
kallad basal demensutredning tar vanligen mellan 4-6 veckor. Den består utav en klinisk 
diagnos vilket innebär en sammansatt bedömning av olika undersökningar och provtagningar 
(Svenskt Demenscentrum, 2012). Anamnes från både patient och anhörig, blodprover och 
datortomografi av hjärnan är exempel på de tester som utförs (Sjöbeck & Nilsson, 2009). I 
typiska fall kan en diagnos ställas redan efter en basutredning. Både patient och anhöriga 
uppvisar i många fall lättnad över diagnosbeskedet då de får sin misstanke bekräftad (ibid).

Då en demensutredning är påbörjad är det viktigt att även utesluta andra möjliga orsaker till  
patientens symtom. Det kan handla om olika bristtillstånd som t.ex. B12-vitaminbrist och 
felaktigt använda läkemedel som kan ge demensliknande symtom. En tidig diagnos är ytterst 
viktig och underlättar vårdplaneringen kring den sjuke vilket även ger de anhöriga mer tid att  
ställa om sig inför de förändringar som sjukdomen medför (Svenskt Demenscentrum, 2012).

I Sverige används vanligen den internationella kriteriemanualen DSM-IV för diagnosen av 
demens. Denna innebär att patienten måste ha nedsatt minnesfunktion och bristande förmåga 
att lära in något nytt och att minnas vad som tidigare lärts in. Patienten måste även ha minst  
en typ av följande störningar:  

 Afasi – språkstörning. 
 Apraxi - oförmåga att utföra ändamålsenliga rörelser, trots intakta motoriska  

funktioner.  
 Agnosi - bristande förmåga att känna igen eller identifiera föremål, trots intakt  

sensorisk funktion. 
 Störning av exekutiva funktioner - d v s planera, organisera, rangordna och tänka  

abstrakt.

Dessa kognitiva funktionsnedsättningar orsakar en betydande försämring av sociala eller 
yrkesmässiga funktioner. De representerar dessutom en betydande sänkning från en tidigare 
funktionsnivå (Svenskt Demenscentrum, 2012).

Behandling
Det finns inga mediciner som botar en demenssjukdom. Till vissa former av demens, 
exempelvis Alzheimers och Parkinsondemens, finns det läkemedel som kan vara till hjälp då 
de lindrar symtomen som demenssjukdomen medför (Ibid.). Motion och fysiska aktiviteter, i 
den utsträckning som den sjuke orkar, är faktorer som kan upplevas lindrande för den 
demenssjuke (Vårdguiden, 2011). En demenssjuk person får till följd av sin sjukdom en 
fördröjd latenstid. Den sjuke får svårare att tolka och förstå det som sagts samt svårigheter att 
formulera ett svar. Att låta den sjuke tolka och formulera ett svar i sin egen takt skapar ett ökat 
välbefinnande hos den demenssjuke (Edberg, 2009). 
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Anhöriga 
Demens kan beskrivas som en familjesjukdom då större andelen av de som insjuknar bor kvar 
i hemmet. På så vis påverkas även de anhöriga av sjukdomens konsekvenser (Persson & 
Zingmark, 2006). En anhörig definieras som en person inom familjen eller bland de närmaste
släktingarna (Socialstyrelsens Termbank, 2004). Anhöriga försöker att bibehålla det liv som 
de själva och deras demenssjuka anhöriga levde innan demensdiagnosen. Dock skiner 
konsekvenserna av sjukdomen ofta igenom och påverkar vardagen för båda parter. Ensamhet, 
oro, övergivenhet och stress är känslor som de anhöriga upplever som krävande och svårt 
(Persson & Zingmark, 2006). De anhöriga till en person med demens upplever sig även ofta 
förvirrade, frustrerade och förkrossade över förändringarna som sker hos den demenssjuke 
(Golden, Whaley & Stone, 2012). Dessa förändringar medför ofta att de anhöriga blir 
lämnade ensamma till vardagliga beslut som deras demenssjuke anhörige tidigare alltid har 
tagit hand om. Att betala räkningar eller laga en propp som gått kan upplevas som stora hinder 
som den anhöriga nu måste möta ensam. Då den demenssjuke inte längre klarar av vissa 
sysslor och beslut kan detta leda till att det anhöriga upplever en känsla av att bli övergiven 
(O’Shaughnessy, Lee & Lintern, 2010).

Demenssjukdomen och dess konsekvenser påverkar onekligen den sjukes anhöriga. De 
anhörigas existens och autonomi går delvis förlorad då de ständigt är bundna till den sjuke. 
Ständigt är de kontrollerade av den demenssjukas tillstånd och de konsekvenser som 
sjukdomen bär med sig. Detta resulterar i att även de anhöriga blir osjälvständiga på grund 
utav det moraliska ansvar de upplever sig ha för den sjuke. De ägnar all sin tid till att stödja 
den sjuke. Saker i livet som tidigare togs för givet är inte länge självklara (Svanström & 
Dahlberg, 2004).   

Anhöriga behöver och önskar få mer kunskap om hur andra personer hanterar en likartad 
situation. Ökad kunskap kan även underlätta för de anhöriga som lever med eller nära en 
demenssjuk person genom att de får mer kontroll över sin livssituation. Forskningen är dock 
bristfällig inom området och det behövs utökad kunskap om situationshantering samt den 
stress och börda som många av de anhöriga utsätts för. (Persson & Zingmark, 2006).

Sjuksköterskan kan göra stor skillnad i vardagen för de anhöriga i dessa situationer. 
Sjuksköterskan kan bland annat hjälpa de anhöriga att identifiera förändringar hos den 
demenssjuke som är karakteristiska för sjukdomen. Detta för att underlätta för de anhöriga 
som upplever att de inte längre har någon kontroll över sina liv, på grund av sjukdomens 
progress. Viktig är även sjuksköterskans roll att kunna identifiera och hjälpa de anhöriga till 
ett bra och hälsosamt liv, trots sjukdomens negativa konsekvenser (Golden et al., 2012). De 
anhöriga tolkar ofta demenssjukdomens tidiga tecken som en del i det naturlig åldrandet hos 
den sjuke. Därmed blir den faktiska diagnosen fördröjd och den hjälp som finns att få kommer 
kanske för sent. Det är därför ytterst viktigt är att den drabbade får adekvat hjälp och 
behandling i ett tidigt skede av sjukdomen. Detta möjliggörs om sjuksköterskor ser och 
belyser tidiga tecken på en demenssjukdom. Sjuksköterskan kan även hjälpa anhöriga i deras 
nya livssituation med stärkande samtal (Rose & Lopez, 2012). 
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TEORETISK REFERENSRAM

Studien baseras på ett vårdvetenskapligt synsätt. Vårdvetenskapen är en autonom vetenskap 
vars uppgift är att söka kunskap om hälsa och vårdande. Detta görs med fokus i ett 
patientperspektiv och med livsvärlden som grund för att stärka och stödja hälsa. Ett 
vårdvetenskapligt synsätt är således ett intresse för individens livssituation, sjukdom och hälsa 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Hälsa kan beskrivas utifrån olika begrepp. Författarna till 
studien har valt att använda begreppen; livsvärld, välbefinnande och lidande. 

Livsvärld
Livsvärlden är ett begrepp som betecknar det sätt vi förstår oss själva, andra och allt annat i 
världen (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärlden beskrivs även som ”den värld vi dagligen 
lever i, erfars, talar om och tar för given i alla våra aktiviteter” (Lepp, 2009). För att kunna ge 
ett verkligt vårdande, måste patientens samt de anhörigas livsvärld mötas, då de är högst 
beroende av varandra. Detta innebär att vården måste beröra patientens och de anhörigas 
värld. Vårdaren måste vilja förstå hur hälsa, sjukdom, lidande och välbefinnande upplevs och 
påverkar den enskilda individen i sitt livssammanhang. Detta med syftet att stödja och stärka 
individens hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Välbefinnande
Att uppnå välbefinnande är en subjektiv upplevelse. Det som är välbefinnande för en individ 
behöver inte vara välbefinnande för en annan. Välbefinnande och känslan av att ”vara i stånd 
till” innefattas i termen hälsa, vilket är något som sjukvården alltid ska sträva efter.  
Välbefinnande kan även uppnås trots sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). Vidare beskriver 
Dahlberg och Segesten (2010) att vårdandet ska innebära att sjukdom och ohälsa bekämpas. 
Dock ska vårdandet även ha som syfte att stärka individernas livskraft så de själva kan 
fullfölja såväl stora som små projekt. Detta resulterar i stärkt välbefinnande.

Lidande
Lidande kan ses som ett naturligt fenomen som tillhör livet och därmed finns lidandet även i 
hälsan. Lidande kan drabba alla människor då mänskligt liv innefattar situationer som orsakar 
lidande (Willman, 2009). Det finns olika typer av lidande vilka ofta delas in i grupper. En 
grupp benämns som livslidande vilket innebär att människans självklara liv rubbas. Det liv 
som en individ tidigare har levt förändras. Det kan även vara hot mot den egna existensen, 
veta att man kommer dö men inte veta när eller att inte bli sedd och att förlora sin identitet  
(Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009).  

PROBLEMFORMULERING

Att leva tillsammans med en demenssjuk familjemedlem i hemmet är något som människor 
har gjort under en lång tid. Än idag är det även mycket vanligt att man väljer att leva med sin 
make, maka eller annan anhörig hemma. Då demens är en sjukdom vars prevalens och 
incidens ökar, på grund utav en ökning av andelen äldre, är detta ett problem som bör belysas. 
Detta av den anledning att även andelen anhöriga som lever med en demenssjuk person ökar. 
Om sjukdom inom familjen uppstår drabbar inte detta endast den enskilda individen, utan hela 
familjen påverkas. Att ha en familjemedlem som drabbas av sjukdom kan medföra 
påfrestningar och innebär ofta en omställning för de anhöriga (Benzein, Hagberg & Saveman, 
2009). Anhöriga har en nyckelroll i omvårdnaden kring en familjemedlem som drabbats av 
demenssjukdom. Att vårda en anhörig med demens kan, i många fall, upplevas som 
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stimulerande och känslomässigt värdefullt. Dock kan det ansvar ibland även upplevas som 
fysiskt och psykiskt påfrestande. Den livssituation som en gång fanns förändras ofta totalt och 
sorgen över den närståendes sjukdomssituation, samt att livet inte blev som det var tänkt, kan 
bli påtaglig (Jansson & Grafström, 2011). 

I sjuksköterskans profession ingår det att ha en god kommunikation med patient och deras 
familjemedlemmar. Detta för att kunna ge stöd och vägledning som öppnar upp möjligheterna 
för delaktighet under vård och behandling (Socialstyrelsen, 2012). Det är även viktigt att det 
finns forskning och kunskap om sjukdomen så att bästa möjliga vård kan erbjudas.     

FORSKNINGSFRÅGOR/FRÅGESTÄLLNINGAR

o Hur är det att som anhörig leva med en demenssjuk person i hemmet? 

o Hur påverkas de anhöriga av den demenssjuke?

SYFTE

Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med en demenssjuk person i hemmet. 

METOD

Författarna till studien läste och granskade biografier som handlar om anhörigas upplevelser 
av att leva med en demenssjuk person i hemmet. Därför valdes att göra en studie utifrån en 
kvalitativ ansats där individers subjektiva upplevda erfarenheter och hälsa analyserades. 
Författarna till studien har därför inte haft några teorier om resultatet innan analysen av 
biografierna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Datainsamling
Genom att granska biografier belystes anhörigas subjektiva upplevelser om hur det är att leva 
med en person som drabbats av en demenssjukdom. Data har framtagits via den nationella 
bibliotekskatalogen Libris.se. Sökord som speglade studiens syfte användes i sökningen av 
biografierna. Sökord så som: ”demens”, ”anhöriga”, ”biografi” samt ”demenssjukdom” 
användes i olika kombinationer (Se bilaga 1). Biografierna var skrivna av en dotter, tre gifta 
kvinnor och två äkta män som levt med en demenssjuk person i hemmet.

Urvalsförfarande
Inklusionskritet för böckerna var att biografiförfattaren måste ha levt med den demenssjuka 
anhörige med en demenssjukdom i hemmet. Ett exklusionskriterie blev att den demenssjuke 
inte endast kunde ha bott på ett vårdhem/boende. Biografierna var tvungna att vara skrivna på 
svenska för att inkluderas i studien. Detta av den anledningen att feltolkningar av biografierna 
ska förhindras på grund av språket. Böcker på andra språk än svenska valdes därför bort. 
Även faktaböcker om demens exkluderades. Slutligen valdes 6 biografier ut (Se bilaga 2).
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Dataanalys
Studien har utformats enligt en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren- Graneheim, 
2008). Detta genom granskning av sex biografier. Biografierna analyserades enskilt genom att 
förförståelse och tidigare kunskap har kontrollerats så det inte styrt analysen av berättelserna. 
Analysen har fokuserat på det manifesta, dvs. det uppenbara innehållet i biografierna 
(Dahlborg- Lyckhage, 2006). Författarna till studien har, var för sig, läst igenom alla valda 
berättelser för att få en helhetsöversikt. Utifrån en induktiv ansats har upplevelser samlats från 
biografiernas subjektiva livsvärldar. Den induktiva ansatsen innebär att analys av texter sker 
förutsättningslöst samt att härleda slutsatser från människors empiriska erfarenheter 
(Lundman & Hällgren- Graneheim, 2008). Samtliga biografier har ställts mot varandra för att 
finna genomgående likheter men även skillnader mellan de levda upplevelserna som beskrivs 
i biografierna. Helhetsöversikten har därefter analyserats och meningsbärande enheter 
(meningsenheter) som svarar an på syftet har plockats ut. Detta resultat kommer att 
sammanställas genom huvudkategorier samt underkategorier som anses vara gemensamma för 
samtliga biografier. 

Analysen gjordes i fem olika steg (Se bilaga 3). De meningsbärande delarna plockades ut ur 
texterna och består av ord samt meningar som utgör grunden för analysen. Dessa 
meningsenheterna har kondenserats vilket har resulterat i att texten gjorts mer tydlig och mer 
komprimerad (Ibid.). Inget väsentligt material har gått förlorat och författarna till studien har 
bevarat det centrala innehållet för studien och en kondenserad meningsenhet skapas. Efter 
kondenseringen har författarna till studien abstraherat materialet, vilket medför att innehållet  
förstås bättre och på en mer logisk nivå, genom att koder för texten skapats. Koder med 
liknande innehåll har därefter förts samman och skapat olika kategorier och underkategorier 
som svarar an på syftet till studien (Ibid). 

Under skrivprocessens gång har förförståelsen varit tillbakahållen genom en aktiv 
kommunikation mellan studiens författare. De antaganden om studiens resultat som gjordes 
vid studiens början lades åt sidan. Detta för att den fakta som successivt växt fram skulle 
kunna forma resultatet förutsättningslöst. 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER

Författarna till studien har fyllt i den etiska egengranskningsblankett som etikkommittén 
sydost har utvecklat (Etikkommittén Sydost, 2012). Studien fick ett negativt utfall på 
blanketten vilket visar att en ansökan om etikprövning, som utförs av den regionala 
etikprövningsnämnden (EPN), inte var nödvändig för studien. 

Biografiförfattarnas frivillighet och självbestämmande är viktig och ska respekteras i studier 
med människor enligt Helsingforsdeklarationen (2008). Författarna till studien har skyddat 
varje biografiförfattares personliga information genom att respektera deras berättelse och inte 
omformulera eller tolka om deras ord.
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RESULTAT

Resultatet redovisas i tre huvudkategorier; Sorg, Skuld och Att gå vidare. Även sju 
underkategorier bildades för att dela in resultatet ytterligare. Dessa underkategorier är; 
Ensamhet, Förändring, Otillräcklighet, Ilska, Närhet, Acceptera samt Avlastning.

Sorg
Ensamhet
Det som tidigare har delats mellan varandra, både glädje och sorg, har hos den sjuke plötsligt 
glömts bort och lämnats till en anhörig som upplevs bli lämnad ensam. Glädjen och sorgen 
får den anhörige bearbeta utan sin forne livskamrat som alltmer försvinner in i sjukdomen. 
Det stöd som den anhörige alltid fick från den demenssjuke, finns inte längre. Delad sorg 
och delad glädje blev ensam glädje, ensam sorg (Björklund, 2010; Isaksson, 1994; Larsson, 
1994). Leissner- Andersson (2011) beskriver hur en ensamhet skapats i relationen med 
maken. De har alltid varit tillsammans, men efter diagnosen och under sjukdomen blev hon, 
som hon beskriver det; ”ensam men ändå inte”.

Vi har alltid sett varandras glädje och sorg- nu är det bara jag som ser. Och jag vill inte se  
det jag ser (Isaksson, 1994, s. 59). 

Alla tror att vi är två. Undra om det är svårare att vara ensam när man är två, än om man  
lever ensam? (Leissner- Andersson, 2011, s. 34).

Att leva med en demenssjuk anhörig beskrivs av Alsterlund (2010) som ett tärande och 
framförallt ett ensamt arbete. Ett arbete som lämnar den anhörige utan tid eller ork att  
hantera den djupa sorg och smärta som de själva bär i sitt hjärta.

Förändring
Att se sin anhörige förändras under sjukdomen och plötsligt inte vara den person med den 
personlighet som tidigare, är plågsamt och medför stor sorg för de anhöriga. De anhöriga 
som lever med en person som drabbats av sjukdomen, upplever varje steg och varje 
försämring under sjukdomsförloppet. De drabbade försvinner in under sjukdomen, både 
kroppsligt och mentalt. Detta är något mycket plågsamt och som skapar stort lidande hos de 
anhöriga (Isaksson, 1994; Larsson, 1994;  Leissner- Andersson, 2011). 

Tanken på att se dig krympa, förnedras eller kränkas gör mig förtvivlad och rädd (Leissner- 
Andersson, 2011, s. 22). 

När demenssjukdomen plötsligt är ett faktum är inte heller sorgen långt borta. Den livsvärld 
som förr har delats mellan två personer avbröts och tog en annan väg, en oväntad väg. Att se 
sin anhörige fångas upp av sjukdomen blir alltmer tydligt. Successivt försvinner den 
demenssjuke från den person de var från början. Stundtals är det som tiden stått stilla, medan 
andra gånger är det som minnena och tiden före sjukdomen aldrig fanns. Sorgen däremellan 
är enorm och de anhöriga lider mer än någon kan förstå (Bohman, 1990; Isaksson, 1994; 
Larsson, 1994; Leissner- Andersson, 2011).  

Det är i sådana här situationer jag liksom i en glipa ser den oerhörda förändring som skett  
med honom (Isaksson, 1994, s. 86). 
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Kommunikationen är inte längre som den har varit, och som anhörig kan man inte alltid nå 
fram till den sjuke. Orden varken tolkas eller förstås. Som anhörig kan man berätta och 
förklara länge men orden saknar mening för den sjuke. Den person de en gång kunde 
diskutera och föra livliga konversationer med finns inte längre (Björkblom, 2010; Isaksson, 
1994; Leissner- Andersson, 2011). 

Men han stirrar på mig med vilsna, vilda ögon, minns inte längre, begriper inte vad jag  
syftar på... KOM TILLBAKA MIN ÄLSKADE! KOM TILLBAKA! (Isaksson, 1994, s. 78) 

Det krävs mycket av de anhöriga för att leva med en demenssjuk människa. När den 
drabbade sjunker djupare in i sjukdomen går medvetandet, och de minnen som de förr delat 
med sin anhörige, förlorade. Detta uttrycks i en stor sorg hos de anhöriga (Alsterlund, 2010; 
Bohman, 1990; Björkblom, 2010; Isaksson, 1994; Larsson, 1994; Leissner- Andersson, 
2011). Även den tidigare igenkännande glädjen som uppstod när den drabbade och anhöriga 
möttes, försvann mer och mer allt eftersom sjukdomen progredierade (Bohman, 1990). 

Vad jag vet är att jag nu sitter vid den kvinnas sida som blev min hustru för mer än femtio år  
sedan och blev mor till mina barn. Men jag vet också- även om den vetskapen är svår att  
bära- att det mesta av det som betytt allt för oss i livet, inte längre finns kvar. Annat än i  
minnenas värld (Bohman, 1990, s. 100). 

Hur kan du ha glömt? Du är närvarande, men ändå inte! Mitt hjärta gråter torra tårar  
(Leissner- Andersson, 2011, s. 26). 

Skuld
Känslan av skuld hos de anhöriga var något som fanns genomgående i samtliga biografier. I 
Larsson (1994) yttrade det sig som ett dåligt samvete hos den anhörige över att inte orka, inte, 
vilja, inte alltid kunna ställa upp. Alsterlund (2010) beskriver en tydlig känsla av skuld då hon 
bl.a. ska ge sin demenssjuke make medicin

Jag kände mig så skyldig. Trots att jag gjorde det för hans eget bästa gnagde samvetskvalen  
inom mig, som om jag för förstagången svek hans totala förtroende. Det var med tungt hjärta  
jag gjorde detta (Asterlund, 2010, s. 75).

Att känna skuld kan även upplevas gentemot den anhörige själv. Att leva med en demenssjuk 
anhörig är påfrestande och Alsterlund (2010) understryker det egna välbefinnandet och vikten 
av att  ta hand om sig själv. 

Jag upplevde också en skuldkänsla i att jag hade försakat mig själv. Konsekvensen av att slita  
ner sig totalt är allvarlig och får verkligen aldrig underskattas (Alsterlund, 2010, s 198). 

Otillräcklighet
Att känna skuld kan även vara känslan av att känna sig otillräcklig gentemot den sjuke. Denna 
otillräcklighet beskrevs ofta av den anhörige då den sjuke hela tiden är i behov av stimulans 
och uppmärksamhet. Att hantera den sjuke blir alltmer svårt allteftersom sjukdomen 
progredierar. 
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De anhöriga kände även skuld över att ha flyttat den sjuke från hemmet in på ett vårdboende, 
även om de i många fall visste att det var för den sjukes bästa. Detta skapade skuldkänslor då 
de anhöriga frågade sig själva om de flyttat den sjuke för sitt eget välbefinnande (Björkblom, 
2010; Bohman, 1990; Larsson, 1994). Den anhörige kunde även känna skuld då det var han 
som reste bort, även om det bara gäller ett par dagar (Larsson, 1994).

Ilska
Att leva med en demenssjuk person leder till en ansträngd relation. Att ständigt vara nära den 
sjuke och att leva i den monotona och instängda värld som en demenssjukdom innebär, kan ge 
upphov till starka känslor. Känslor som ilska och frustration kom ofta över den anhörige vilket 
i många fall gick ut över den sjuke. Detta följdes tätt utav känsla av skam och skuld då den 
anhörige inser att den sjuke inte bar skulden för situationen (Björkblom, 2010; Bohman, 1990; 
Larsson, 1994; Leissner- Andersson, 2011). 

Men jag hade hunnit bli otålig, rutit och skrikit åt henne, vilket gjorde saken ännu värre. Jag  
begrep ju själv att jag bar mig illa åt. Men jag hade uttömt alla möjligheter att få kontakt med  
henne. Nå, det ordnade upp sig. Men jag skämdes. Som alltid när jag på det sättet förlorat  
humöret (Bohman, 1990, s. 72).

Närhet
Skuldkänslor kunde även uppstå i samband med att den demenssjuke framstår att vara i stort 
behov utav närhet. Detta beskriver Larsson (1994) tydligt då hans hustru har en stor längtan 
efter kroppslig närhet. Detta närhetsbehov kunde leda till sexuell samvaro vilket ofta följdes 
utav att hustrun inte kände igen sin make. Detta lämnade honom med skuldkänslor och han 
ställde sig frågande till sina handlingar. 

Hade jag gjort rätt? Jag har legat med en sjuk människa. Jag vet att jag inte har skadat  
henne, men nog känns det underligt. En liten stund visste hon inte vem jag var (Larsson, 1994, 
s.).

Att gå vidare
Avlastning
Att hela tiden vara närvarande som anhörig till en demenssjuk är inte en lätt uppgift. Det är 
mycket energikrävande att leva med en demenssjuk person i hemmet. Att ständigt besvara 
samma frågor flertalet gånger testas tålamodet hos de anhöriga som är under konstant 
prövning. Ett behov av hjälp och resurser i vården kring den sjuke är något som de anhöriga 
efterfrågar. De anhöriga funderar mycket på sin situation och försöker hitta bästa tänkbara 
lösning. På ett boende kunde den sjuke få den stimulans och uppmärksamhet som krävdes för 
att skapa ett välbefinnande. De anhöriga visste även att de behövde få avlastning vilket beslut 
om eventuell flytt till ett boende grundade sig i (Björkblom, 2010; Bohman, 1990; Larsson, 
1994). Den anhörige får tid att planera för den sjuke samt tid till att ta hand om sig själv. 
Saker som att gå till frisören, städa, handla och sova kan vara saker som tidigare varit en 
naturlig del i den anhörigas liv men som ofta blir försummade då de lever med en demenssjuk 
person. Att få avlastning ger den anhörige chansen att återhämta sig och samla nya krafter 
som hjälp till ett bättre bemötande gentemot den sjuke samt att den anhörige inte längre 
känner sig ensam i sin situation (Alsterlund, 2010; Björkblom, 2010; Larsson, 1994).

Och äntligen har jag fått tid att ta hand om mig själv. Men den allra största vinsten är  
känslan av att jag inte står där själv i alla avgöranden. Bonus är också tryggheten jag fått i  
att det finns någon som märker om någonting skulle hända mig (Alsterlund, 2010, s.195). 
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Acceptera
Att acceptera sin situation som anhörig till en person med demens är mycket svårt. 
Sjukdomen är obotlig och den drabbade försämras allteftersom tiden går. Sjukdomen bryter 
långsamt ner den sjuke samtidigt som den anhöriga maktlöst får uppleva denna nedmontering 
av sin kära (Alsterlund, 2010; Bohman, 1990; Björkblom, 2010; Isaksson, 1994; Larsson, 
1994; Leissner- Andersson, 2011). De anhöriga känner till och från en känsla av hopp, hopp 
om att sjukdomen ska avstanna och inte bli värre. Denna känsla försvinner ofta lika fort som 
den kommer och tar tillbaka den anhöriga till verkligheten (Alsterlund, 2010; Larsson, 1994).

Titta så vackert! Känn så gott! Säger jag som till ett barn. Han bevärdigar mig inte ens med  
en blick och det gör han rätt i! Vad har jag för rätt att kräva av honom att han skall vara som  
förr? NU ÄR EN ANNAN TID! (Isaksson, 1994, s. 48).

Jag lär mig ständigt att möta dig där du befinner dig, och inte där jag önskar att du befann  
dig. Att acceptera dig för den du är och inte hänga upp mig på den du en gång var (Leissner-
Andersson, 2011, s.150).

DISKUSSION

Metoddiskussion 
Studien är grundad på biografier som speglade syftet, där anhöriga har berättat sin historia om 
att leva med en demenssjuk person. Genom en kvalitativ ansats har biografierna tolkats och 
även likheter och skillnader har identifierats i biografiernas innehåll (Lundman & Hällegren 
Graneheim, 2008). 

Studiens syfte skulle kunna besvaras genom en intervjustudie. Att genomföra intervjuer med 
anhöriga är dock inte möjligt då det etiska kraven som följer då inte gå att uppnå. Det finns 
heller ingen tillåtelse från universitet till denna typ av studie. Att genomföra en litteraturstudie  
genom att läsa och analysera vetenskapliga artiklar skulle även det kunna besvarat studiens 
syfte. Dock inte med samma djup som biografierna av den anledningen att författarna till  
artiklar endast studerar ett specifikt fenomen. Som läsare får man då inte ta del av hela 
materialet. Genom att läsa biografier, anser författarna till studien, vara det närmaste en 
verklig intervju man kan komma. Biografierna fångar upp subjektiva känslor då 
biografiförfattarna kontinuerligt skriver under sjukdomsförloppet. Detta ger en trovärdig bild 
av deras livsvärld, lidande och välbefinnande som de upplever. 

Studien är inte inriktad på en viss typ av demens utan ett öppet perspektiv valdes där alla 
sorters demens fick ingå. Detta av den anledningen att olika perspektiv ska belysas oavsett om 
en anhörig levt med någon med Alzheimers sjukdom eller till exempel frontallobsdemens. 
Symtomen för de olika sjukdomstillstånden är mycket lika vilket gör att en belysning av de 
olika tillstånden inte känns nödvändig för att uppfylla studiens syfte. Symtomen för en 
demenssjukdom är dessutom individuella, oavsett typ av demenssjukdom. Detta innebär att 
om olika personer som får samma demensdiagnos behöver inte deras symtom yttra sig på 
likartade sätt. Hur symtomen yttrar sig är individuellt och de är även oförutsägbara. Fokus i 
studien ligger på anhörigas upplevelser av demenssjukdomar som en helhet och de svårigheter 
det medför, inte specifika skillnader i symtom. Då studiens syfte är att undersöka anhörigas 
upplevelser av att leva med en demenssjuk person, anser vi att en jämförelse av de drabbades 
olika symtom inte är relevant för studien. 
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Studien är grundad på sex stycken biografier. Fem av böckerna är skrivna av äkta makar och 
den sjätte är skriven av en dotter. Fördelningen är fyra kvinnor och två män, som alla har levt 
med en demenssjuk anhörig. Författarna till biografierna är av olika relation till den sjuke, 
vilket ger studien ett bredare perspektiv. 

Under datainsamlingen skedde sökning av biografier endast via den nationella 
bibliotekskatalogen Libris.se. Författarna till studien fann även de utvalda biografierna via 
andra databaser, vilket inte gjorde vidare sökning nödvändig. Detta av den anledningen att 
informationen från dessa biografier skulle vara tillräckligt för att svara an på studiens syfte. 
En samlad sökning av samtliga biografier via samma databas ansågs därför av studiens 
författare som det mest logiska alternativet.   

Böcker som var skrivna på andra språk än svenska exkluderades från studien på grund av att 
språket annars kunde bli ett hinder vid översättning till svenska, men även vid analys av 
texten. Även böcker där den demenssjuke endast vårdats på ett vårdboende har exkluderats. 
Detta av den anledning att upplevelsen av att leva med en demenssjuk anhörig då till viss del 
går förlorad. Därmed skulle studiens syfte inte besvaras. 

Böckerna som låg till grund för resultatet var skrivna med några års intervall, den äldsta från 
1990 och den senaste från 2011. Författarna till studien anser att detta inte präglade resultatet 
negativt vilket till en början befarades. Analysen visar att samma fenomen var genomgående i  
samtliga böcker och de tidiga farhågorna, att det skulle finnas en skillnad från 1990 till 2011, 
kunde därmed uteslutas. Upplevelserna från samtliga biografier beskrev samma fenomen – de 
anhörigas subjektiva upplevelser om hur det är att leva med sin demenssjuke anhörige. 
Upplevelser är subjektiva och erfars av den enskilde individen (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Studien tycks därför tala för att det kan finnas en överförbarhet samt en igenkänning till annan 
litteratur. Studiens trovärdighet bedöms därför som hög trots det få antal studerade biografier. 
Dock är studien inte generaliserbar då den grundar sig på subjektivt levda upplevelser.   

Författarna till studien genomförde analysen enskilt, detta för att förhindra att påverkas av 
varandra.   Meningsbärande enheter valdes ut som även kodades och kategoriserades enskilt. 
Dessa jämfördes sedan och var det som formade resultatet. När dessa meningsenheter valdes 
ut genom kodning och kategorisering, gick ingen väsentlig information förlorad vilket ger 
studien styrka (Lundman & Hällegren Graneheim, 2008).

Resultatdiskussion 
Genomgående i alla biografier beskrivs sorgen som det centrala. Sorgen att se sin livskamrat, 
själsfrände eller mamma, förändras helt och bli en annan person beskrivs tydligt i böckerna 
som något väldigt tungt, mödosamt vilket skapar stort lidande hos de anhöriga. I Betts Adams 
& Sanders (2004) studie finns liknande fenomen beskrivet. Där beskrivs det att deras (de 
anhörigas) älskade fanns där men ändå inte. 

De anhörigas lidande beskrivs något olika i biografierna. Det kan vara lidande från ett tappat 
tålamod gentemot den demenssjuke, eller lidande då de anhöriga accepterat sjukdomen, dess 
symtom och vad som komma skall. Sorg skapas när de anhöriga ser vad sjukdomen gör mot 
den drabbade, hur de förvandlades under den och hur deras liv och livsvärld förändras mot 
deras vilja. Frank (2007) fann i sin studie samma fenomen och även att en stor sorg fanns och 
upplevdes för den sjuke. De döms till ett liv som ingen förtjänar, där deras livskvalitet 
ständigt försämras.
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Upplevelsen av ensamhet är, även det, genomgående i samtliga biografier. Jansson och 
Grafström (2011) menar på att många anhöriga stänger dörren när demenssjukdomen gör sitt 
inträde. Då den sjuke även försvinner djupare ner i sjukdomen upplever ofta den anhörige sig 
som ensam – en ”ensamhet i tvåsamheten” (Ibid.).  

Det framkommer i resultatet att känslan av skuld utgör en stor del av den anhörigas livsvärld. 
Denna skuld berättas som en otillräcklighet gentemot den sjuke. Egenskaper och förmågor 
som tidigare varit självklara för den sjuke försvinner och i och med det ökar den anhöriges 
ansvar. Detta visar sig skapa stor stress, och att inte känna sig tillräcklig gentemot den 
demenssjuke skapar lidande och en stor ohälsa hos den anhörige. Vellone, Piras, Talucci, och 
Z- Cohen (2008) understryker de anhörigas upplevelser av vad som sänker deras 
välbefinnande. Faktorer som oron inför framtiden, stress över deras nya livssituation samt 
progressionen av demenssjukdomen, påverkar de anhöriga negativt. 

Känslor som ilska och frustration är även en central del i samtliga biografier. Att ständigt 
behöva besvara samma frågor oräkneliga gånger visar sig i biografierna vara mycket 
energikrävande. Detta stödjer Dahlberg och Segesten (2010) då de beskriver att denna 
monotona livsvärld är mycket prövande för den anhörige, och ett ökat lidande samt 
avsaknaden av välbefinnande därför blir påtaglig. Det känns inte mer än självklart att ilskan 
tillslut tar överhanden och yttrar sig vilket samtidigt medför en direkt känsla av skuld. Är det 
rätt att vara tyst och inte få utlopp för sina känslor? Shim, Barroso & Davis (2012) fann 
samma upplopp av frustration och skuld i sin studie. I sitt resultat beskriver de att de anhöriga 
känner skuld över situationen och att skulden då läggs på den sjuke, medan det i verkligheten 
är sjukdomens fel. 

Då demenssjukdomen progredierar växer även behovet av hjälp. För att den anhörige ska 
kunna bibehålla den egna autonomin och sin egen livslust är avlastning ett måste. 
Genomgående i biografierna är att samtliga anhöriga funderar över hur de ska få hjälp i sin 
situation, oavsett om det handlar om en temporär lösning som till exempel avlösning någon 
dag i veckan av en annan anhörig, eller om det handlar om en mer permanent lösning, till 
exempel ett demensboende. Samtliga anhöriga kommer tillslut till insikt med att deras  
situation är ohållbar. De inser även att de kör slut på sig själva och äventyrar sin egen hälsa 
för sin anhöriges välbefinnande. Att leva med en demenssjuk anhörig beskriver Sanders 
(2005) som ett heltidsjobb. De anhörigas egna frihet försummas då all tid och energi går åt till 
att skapa en hållbar livssituation för den sjuke. De anhöriga menade även på att stressen och 
påfrestningarna ökade i takt med att sjukdomen progredierade (Ibid.). Att få hjälp i sin 
anhörigsituation kan förbättra välbefinnandet hos de anhöriga. Detta ger ytterligare 
förutsättningar för att skapa en god miljö kring den sjuke. Genom att den demenssjuke är vid 
god hälsa, trots sin sjukdom, skapar även det välbefinnande hos den anhörige (Vellone et al., 
2008).  

Att bevara välbefinnandet i en sådan utsatt situation som de anhöriga till en demenssjuk 
befinner sig i, känns livsnödvändig. Att finna styrkan, viljan och orken att kämpa vidare är 
inte helt lätt. Biografiförfattarna beskriver gång på gång upplevelsen av att hela deras tidigare 
livsvärld raseras i och med demenssjukdomen. Hur finner man ork? Hur går man vidare? 
Vellone et al. (2008) berättar att anhöriga till en person med en demenssjukdom förknippar 
välbefinnande med lugn och stillhet i sin tillvaro. Dagar då den sjuke är mer självständig 
upplever de anhöriga som lugna. Anhöriga upplever även välbefinnande som en form av 
frihet, hälsa samt ha en god ekonomisk situation.
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Att acceptera situationen som den är, och det faktum att sjukdomen inte går att bota, är något 
som kan skapa såväl lidande om välbefinnande (Ibid). Sanders (2005) beskriver lidandet 
bakom att vara tvungen att släppa taget och acceptera det faktum att man som anhörig inte 
kan påverka sjukdomsförloppet. Men, när är det dags att acceptera? För att lyckas gå vidare 
med sitt eget liv är det viktigt att kunna lägga sjukdomen bakom sig och finna styrkan att gå 
vidare (Larsson, 1994). Samtliga biografier ger intrycket av att man som anhöriga aldrig 
riktigt slutar att hoppas- hoppet om att en dag vakna ur en mardröm.
Genomgående kan resultatet jämföras med systemteorin där fenomen bör ses som delar i en 
helhet. Dessa delar är av stor relation till varandra och är betydande för helhetens sätt att 
fungera (Psykologiguiden, 2013). När den demenssjuke successivt försämras påverka detta 
den anhörige. Detta blir avgörande för hur den anhörige sedan kommer att påverkar den 
demenssjuke. Denna påverkan yttrar sig ofta som frustration hos de anhörig, som i sin tur 
skapar oro och ledsamhet hos den sjuke. På så sätt påverkar delarna alltid varandra i 
systemteorin.

Slutsats
Att leva med en demenssjuk person är minst sagt påfrestande för de anhöriga. Fortsatt hjälp 
till de anhöriga skapar andrum vilket skänker ork att kämpa vidare. Genom att som anhörig få 
stöd kan bidra till en reducerad känsla av ensamhet och ohälsa. Även ett boende eller en plats 
där den sjuke kan åka till för att få stimulans ger även avlastning för de anhöriga. Dessa typer 
av boende finns idag i minoritet i samhället. Det krävs mindre boenden med färre antal 
patienter, samt kompetent vårdpersonal för att människor med en demenssjukdom ska få 
stimulans och bibehålla en god livskvalitet. Detta kan leda till att fler anhöriga hade känt sig 
trygga med att flytta de sjuka till ett sådant boende. Därmed kan negativa konsekvenser som 
kan uppstå då man lever med en demenssjuk anhörig förebyggas.

”Och också om att rädda minst lika många hjälplösa nära anhöriga från ett långt liv i  
lidande” (Bohman, 1990, s.102).

Trots det elände dessa människor befinner sig i framkom något väldigt vackert och fint – 
kärleken! Kärleken till sin sjuke anhörige är den största och mest kraftfulla av drivkrafter. 
Dessa människor kämpar på i en ofta ohållbar situation, enbart utav sin kärlek gentemot den 
anhörige. Denna kärlek kan ingen ta ifrån dem, oavsett den obotliga sjukdom som försvårar 
det och som drabbat deras livsvärld. Det är en kärlek som gör dem starka och som trotsar de 
känslor av sorg, skuld och lidande som uppstår. Det är fantastiskt.
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Bilaga 1

Underlag för studien:

Sökmotor Sökord Antal träffar Inkluderade Titel

Libris.kb.se Demens, anhöriga, 
biografi

11 2 1. År med Maria: att 
leva nära en 
demenssjuk.

3. Allt är inte som 
vanligt.

Demens, biografi 24 3 1. Boken om E.

2. Sagan om 
Gunnel: i 
Alzheimers skugga. 

3. Promenaderna 
med Lise: om mod, 
närvaro och 
kärleken till en 
demenssjuk 
mamma.

Demenssjukdom, 
biografi

1 1 1. Den längsta 
ronden: om kärlek, 
demenssjukdom och 
anhörigvård.
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Bilaga 2 s. 1(2)

Sammanfattning av biografier:

Författare, Titel, År Sammanfattning

Richard Larsson
”ÅR MED MARIA – att leva nära en  
demenssjuk”
1994

Richard Larsson delar med sig av sina 
erfarenheter att leva med sin demenssjuka 
hustru. Han lär oss mycket både om den sjuka 
och den friske, om otillräckliga resurser och det 
välfungerande. 

Boken berör åratal av kamp, tårar, oro och 
ångest, men också ljus och glädje – allt det man 
upplever då man delar den dementas vardag 42 
timmar/dygn. 

Författare, Titel, År Sammanfattning

Inger Björkblom
”Promenaderna med Lise: om mod,  
närvaro och kärleken till en demenssjuk  
mamma”
2010

Boken är skriven av Inger Björkblom som är 
dotter till Lise. Boken handlar om det starka 
bandet mellan en mor och dotter och om hur 
svårt det kan vara när ens gamla mamma 
förvandlas inför ens blick, nästintill 
oigenkännlighet. 

Boken berättar om modet som krävs för att 
finnas kvar och och stötta den sjuke i denna 
utsatthet. Den berättar även om förmågan att 
njuta av de fina ögonblicken där upplevelser av 
hopp och samförstånd upplevs. En berättelse 
och kärlek som övervinner nästan allt. 

Författare, Titel, År Sammanfattning

Edna Alsterlund
”Den längsta ronden”
2010

Boken berättas av Edna, fru till den 
världsberömde svenska 
boxningsvärldsmästaren Ingemar Johansson. 
Tillsamman reste de världen över, Edna som 
journalist och Ingemar som den celebritet han 
var. 

Boken skildrar det kaos som en 
demenssjukdom medför. I denna självbiografi 
berättar Edna om sin demenssjuke make. En 
berättelse med stor respekt och kärlek om hur 
tillvaron blir en kamp för att få livet att fungera. 
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Bilaga 2 s. 2(2)

Författare, Titel, År Sammanfattning

Gösta Bohman
”Sagan om Gunnel”
1990

Boken är skriven av Gösta Bohman, make till 
Gunnel och även känd politiker. Gösta berättar 
om deras gemensamma liv innan och efter 
diagnosbeskedet. Gunnel drabbades av demens 
och deras livssituation förändrades drastiskt. 
Gösta berättar i boken om kampen mot 
sjukdomen och kampen för Gunnel han länge 
bestred.

Författare, Titel, År Sammanfattning

Ulla Isaksson
”Boken om E”
1994

Ulla Isaksson berättar i sin bok om sitt liv med 
maken Erik och hans demenssjukdom. Ulla 
beskriver tydligt hur sjukdomen förändrade 
deras relation sinsemellan, men även hur den 
förändrade henne själv.

Författare, Titel, År Sammanfattning

Inga Leissner- Andersson
”Allt är inte som vanligt”
2011

Boken är skriven av Inga Leissner- Andersson. 
Inga har i denna bok skrivit om när hennes 
make drabbades av en demenssjukdom och allt 
som det innebär. Sorg, saknad och förtvivlan 
vid en demenssjukdom är bara exempel på 
känslor som Inga i denna bok berättar om.
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Bilaga 3

Exempel på analysgång:

Tabell 1

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Kategori

”Men han stirrar på 
mig med vilsna, vilda  
ögon, minns inte  
längre, begriper inte  
vad jag syftar på...  
KOM TILLBAKA 
MIN ÄLSKADE! 
KOM TILLBAKA!

Han minns inte 
länge, begriper 
inte vad jag 
syftar på.   

Han minns inte. Ensamhet Sorg

Tabell 2

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Kategori

Det dåliga samvetet  
över att inte orka,  
inte vilja, inte alltid  
kunna ställa upp.  
Känner mig skamsen 
att jag överger henne  
om jag far bort, även 
om det bara gäller  
ett par dagar.

Dåligt samvete 
över att inte orka, 
inte vilja, inte 
alltid kunna 
ställa upp. 
Känner mig 
skamsen om jag 
far bort.

Dåligt samvete. 
Känner mig 
skamsen.

Otillräcklighet Skuld

Tabell 3

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Kategori

För mig är det svårt  
att känslomässigt ta  
in allt, att riktigt  
acceptera hennes  
sjukdom, att riktigt  
erkänna att nu kan 
hon inte en massa 
saker som förut har 
varit självklara, ändå 
vet jag ju allt och  
upplever det  
dagligen. 

Svårt att ta in allt 
och acceptera 
hennes sjukdom. 
Att erkänna att 
nu kan hon inte 
saker som förut 
har varit 
självklara.  

Svårt att 
acceptera 
hennes 
sjukdom. 

Acceptera Gå vidare
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