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Abstract 

Authors: Linda Andersson and Matilda Johansson  

Title: “You do what you can do for each other”. Spouses' roles as partners of people with 

dementia.  

Supervisor: Emme-Li Vingare  

Assessor: Kristina Gustafsson 

The aim of this study was to explore spouses' roles in a relationship with a partner with 

dementia and to understand spouses' situations at home. The study was focusing on gender 

roles and authority in relationships between the spousal caregivers and their partners with 

dementia. The method used for this study was qualitative content analysis and the data was 

collected from seven interviews with spousal caregivers about their roles as partners of people 

with dementia. By critically examining Twiggs three models, carers as resources, caregivers 

as co-workers and carers as co-clients, we have been able to visualize how spouses can look 

upon their role to their partners with dementia. A fourth model has been added to a 

modification of Twiggs models, because spouse's roles didn't fit into any of Twiggs already 

existing models. There is not a big gender difference about spousal care for a partner, and the 

caregivers are in a highly extent affected of the situation with a partner with dementia. 

Spouses role can fit in with partners as carers, which is a fourth model added to Twiggs 

original three models.  

Key words: Spousal caregivers, dementia, caregivers burden, social constructionism, Twiggs 

models. 

Nyckelord: Anhörigvårdande makar, demens, vårdgivarens börda, social konstruktion, 

Twiggs modeller.  
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Förord 

Detta examensarbete är en kandidatuppsats som görs i sjätte terminen av 

socionomprogrammet. Examensarbetet är skrivet vid Linnéuniversitetet i Växjö under 

höstterminen 2015. Idén till studien grundades redan i anslutning till b-uppsatsen då vi gjorde 

ett arbete om biståndshandläggares syn på anhörigvårdare utifrån Twiggs modeller, 

biståndshandläggarna såg anhörigvårdare som medarbetare (Johansson och Andersson, 2014). 

I den aktuella studien ska vi undersöka hur anhörigvårdarna ser på sig själva och om det går 

att koppla deras syn på sin roll i en parrelation med en demenssjuk partner till Twiggs 

modeller. Det har varit ett intressant, lärorikt och intensivt arbete i ungefär tio veckor för att 

kunna slutföra studien. För att kunna genomföra studien har vi varit beroende av flertalet 

personer, vilka vi vill uttrycka stor tacksamhet till.  

Vi vill rikta ett stort tack till alla respondenter som tog sig tid att genomföra intervjuerna.  

Vi vill även tacka Emme-Li Vingare, som under arbetet har gett oss värdefull handledning 

under arbetets gång.  
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1 Inledning 

I Sverige finns det ungefär 160 000 personer som fått någon form av demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2014). Enligt 5 kap 10§ Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska 

socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är 

långvarigt sjuk eller äldre, eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Det 

innebär att anhörigvårdare till personer med demenssjukdom har rätt till stöd från den 

offentliga sektorn. Anhörigvårdare erkänns som den främsta källan till vård för samhällets 

äldre och en av de största grupper anhöriga som vårdar sin närstående är makar (Jansson, 

Nordberg & Grafström, 2001; Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari, & Sourtzi, 

2007). Enligt familjerättslig lagstiftning läggs det inte något formellt ansvar på 

familjemedlemmar att ta hand om sina anhöriga. Det som framkommer utifrån 

Äktenskapsbalken (SFS 1987:230) är att makar har ett gemensamt ansvar för 

hushållsekonomin och skötseln av hushållet. Trots att lagstiftningen inte anger familjen som 

ansvarig för vård- och omsorg finner anhörigvårdare moraliska påtryckningar på att utföra 

informell omsorg (Ghazanfareeon Karlsson, 2006:39). Anhörigvårdare kan känna en 

bundenhet och en känsla av att de inte gör tillräckligt för att finnas till lags för sina anhöriga 

med demenssjukdom. En anledning till dessa känslor är bland annat bristen av hjälp från den 

offentliga sektorn (Furåker & Mossberg, 1997). Hur anhörigvårdande makar till personer med 

demenssjukdom förstår sin situation är därför viktigt att studera.  

1.1 Problemformulering 

Demenssjukdom kan ibland kallas för anhörigas sjukdom, vilket grundar sig på att anhöriga 

ofta berörs av sjukdomen under en längre tid, både fysiskt, psykiskt och socialt (Johansson, 

2007:131). Makar till personer med demenssjukdom riskerar att tvingas in i en vårdande roll 

och får ta ett större ansvar än vad anhörigvårdare är skyldiga till gentemot den offentliga 

sektorn (Sand, 2007:7-8; Jansson & Grafström, 2011:111-112). Det finns risk för att 

anhörigvårdare kan bli mer isolerade från samhället och att deras vardagssituation hämmas 

(Papastavrou, et.al., 2007; Ostwald, 2009). Anhörigvårdares situation kan ses vara ett socialt 

problem då vården främst utformas för personer med demenssjukdom. Anhörigvårdarna 

åsidosätts och deras hälsa kan bortprioriteras, då det är personerna med demenssjukdom som 
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är i fokus. Det är viktigt att förstå anhörigvårdarnas situation och deras syn på sin egen roll i 

parrelationen med en demenssjuk partner för att kunna anpassa stödinsatser riktade till 

anhörigvårdarna, samt underlätta i deras vardag. Exempelvis skulle ett utvecklat anhörigstöd 

kunna möjliggöras med en bredare kunskap inom området. För att införskaffa kunskapen 

behövs mer studier angående anhörigvårdande makars roll. Idag finns det en hel del studier på 

nationell nivå vad gäller hur makar upplever sin roll till en demenssjuk partner. Men eftersom 

lagstiftning och kulturella värderingar skiljer sig åt i världen behövs det mer studier på 

nationell nivå. På grund av det vill vi göra en studie gällande anhörigvårdande makars syn på 

sin roll i en parrelation med en demenssjuk partner i Sverige. 

Vi har valt att avgränsa studien till anhörigvårdande makar till personer med demenssjukdom 

och har analyserat insamlad data med hjälp av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med 

specifik inriktning mot makt och könsroller. Könsrollerna kan ses som socialt konstruerade i 

samhället, på grund av det kan männens och kvinnornas roller i hushållet skilja sig, bland 

annat gällande hushållsarbetet. Genusnormen kan ta sig uttryck i att männen har tillhört den 

offentliga sfären och lönearbetat, medan kvinnorna främst har tillhört den privata sfären som 

innefattar skötsel av hushållet (Ulmanen, 2015:35). Vi vill utifrån empirin förstå ifall 

könsrollerna påverkat anhörigvårdarnas roller gentemot deras partners efter hens insjuknade i 

demenssjukdom. I analysen har även Twiggs modeller kritiskt granskats genom ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv för att teoritesta modellerna mot insamlad data. Eftersom 

Twiggs modeller är utformade för ett annat sammanhang, den offentliga sektorns syn på 

anhörigvårdare, ska modellerna ställas mot studiens empiri för att förstå hur anhörigvårdande 

makar ser på sin roll till sin make/maka med en demenssjukdom. Tanken med att teoritesta 

modellerna är för att se ifall anhörigvårdarna delar den offentliga sektorns uppfattning av 

anhörigvårdarnas roll i en parrelation med en demenssjuk partner. 

Twigg (1989) beskriver tre modeller som främst riktar sig mot offentliga myndigheters 

synsätt på anhörigvårdare (3.2). Modellerna handlar om anhörigvårdare generellt, men vi har 

valt att endast inrikta oss på makar till personer med demenssjukdom. Anledningen till att vi 

valt att kritiskt granska Twiggs modeller är för att kunna tydliggöra anhörigvårdarnas syn på 

sin roll. För att kunna förstå makarnas roll i parrelationen har vi valt att utgå ifrån 

socialkonstruktionistiska perspektivet, som även innefattar ett genusperspektiv och ett 

maktperspektiv. Utifrån genusperspektivet kommer makarnas roller i hushållet belysas, av 

vilken anledning makarna hjälper sin partner, samt om partnerns insjuknande har påverkat 
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anhörigvårdarnas hälsa eller relationen gentemot varandra. Utifrån maktperspektivet kommer 

anhörigvårdarens eventuella maktposition gentemot partnern och den offentliga sektorn 

belysas. Studien utgår från projektet Att leva med demens, vård och vårdsystem vars syfte är 

att studera levnadsförhållanden och livskvalité för personer med demens och deras anhöriga.  

1.2 Bakgrund 

Under denna del kommer vi presentera projektet Leva med demens, vård och vårdsystem som 

den aktuella studien utgår ifrån, samt definiera vad demenssjukdom innebär, vad vi menar 

med anhörigvårdare och vad genusnormen innebär i relation till studien. Anledningen till att 

dessa komponenter kommer beskrivas är för att underlätta läsandet av studien. 

 

1.2.1 Leva med demens, vård och vårdsystem 

Projektet Leva med demens, vård och vårdsystem startade i januari 2014 och avslutades i 

december 2015. Familjen Kamprads stiftelse finansierade projektet, som var en fortsättning på 

Right Time Place Care, ett EU-projekt som berörde vård- och omsorgsinsatser från 

demensdiagnos till livets slut. Detta forskningsprojekt genomfördes i åtta länder. 

Syftet med Leva med demens, vård och vårdsystem var att studera levnadsförhållanden och 

livskvalité för personer med demens och deras närstående. I projektet ingick det även att ta 

reda på utbudet av vård- och omsorgsinsatser, stöd till anhöriga som vårdar en person med 

demens samt personalens utbildningsnivå inom den offentliga sektorn. Några av kraven som 

undersökningen ställde på urvalet var att vårdtagaren skulle vara över 65 år, vara 

diagnostiserad eller ha en misstänkt demenssjukdom, samt ha testpoäng under 24 i MMSE 

testet (Mini Mental State Examination) (Bilaga 1). En demenssjukdom är kognitivt märkbar 

när MMSE testpoängen är under 24 av 30 möjliga. 

En del av undersökningen bestod av en intervjustudie vilket skedde i samarbete med 

vederbörande kommuns demenssjuksköterska, anhörigsamordnare, verksamhetschefer och 

biståndshandläggare. Den andra delen i projektet bestod av en kartläggning av projektet. 

Arbetet leddes från Institutionen för hälsovetenskap vid Lunds universitet och genomfördes 

tillsammans med Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet. 



 
 

Institutionen för socialt arbete 
 

4 

 

Vi har efter en kortare utbildning i intervjumaterialet fått vara delaktiga i projektet och har 

genomfört åtta intervjuer som en del i Leva med demens, vård och vårdsystem. Det insamlade 

materialet har sedan använts både i projektet och i den aktuella studien.  

1.2.2 Demenssjukdom 

Asplund och Normann (2011:69) förklarar att begreppet demens kan översättas med “från 

förståendet” och är en förvärvad långvarig och omfattande försämring av psykiska och 

neurologiska funktioner. Det finns ungefär 70 olika demenssjukdomar, varav de vanligaste är 

alzheimers, vaskulär demens och blanddemens. Eriksdotter Jönhagen (2011:345) tar upp att 

demenssjukdomen påverkar olika delar av hjärnan, främst storhjärnan och att symptomen vid 

demens beror på att nervceller bryts ner och dör. Johansson (2007:132) förklarar att 

demenssjukdom främst drabbar äldre personer. Sjukdomen kan yttra sig i exempelvis 

minnesstörningar, beteendeförändringar och personlighetsförändringar som är en följd av att 

de kognitiva och fysiska funktionerna i kroppen har drabbats. Demenssjukdom kan även 

kallas de anhörigas sjukdom vilket grundar sig i att anhöriga länge berörs av sjukdomen 

psykiskt, socialt och praktiskt. Konsekvenserna sjukdomen medför är ofta att anhöriga känner 

ett påfrestande ansvar dygnet runt, på grund av att den kan yttra sig i oväntade händelser. 

Exempelvis kan en person med demenssjukdom plötsligt vandra iväg och riskera att skada 

sig. På grund av konsekvenserna som sjukdomen medför för anhöriga är det intressant att 

studera anhörigas syn på hur de upplever att leva i en vardag tillsammans med en partner med 

demenssjukdom.  

1.2.3 Definition av anhörigvårdare 

Anhöriga kan definieras som personer inom familjen eller som nära släkt, och att vara 

anhörigvårdare betyder att den anhöriga vårdar en familjemedlem eller släkting som är 

långvarigt sjuk (Jansson & Grafström, 2011:105-106). De som främst hör till kategorin 

anhörigvårdare är äldre sammanboende makar (Jeppsson-Grassman, 2003). Insatserna som 

anhöriga utför varierar, men påminner om de insatser hemtjänsten utför, exempelvis stöttning 

vid påklädning, toalettbesök och hygien men även insatser som städning och tvätt. För många 

anhöriga, särskilt för pensionärer som tar hand om sina äldre makar är detta ett slitsamt arbete 

såväl fysiskt som psykiskt (Sand, 2007:81-82). Med anhörigvårdare menar vi i den aktuella 
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studien äldre makar, både kvinnor och män, som på frivillig basis hjälper sina partners med 

demenssjukdom. Anhörigvårdarna är med andra ord inte anställda eller avlönade. 

1.2.4 Genus som aspekt för anhörigvårdare 

Begreppet genus innebär kulturellt skapade maktordningar som kopplas till föreställningar om 

femininitet och maskulinitet. Dessa föreställningar utgår från att genus har influerat 

välfärdsstatens utformning och att genus skapas i relation till hur välfärdsstaten är konstruerad 

(Ulmanen, 2015:15). Genus är socialt konstruerad utifrån våra föreställningar och normer, 

dessa normer är inte bestående utan förändras med tiden (Hacking, 2000:21). Vi vill utifrån 

empirin förstå om genusnormen tar sig uttryck i parrelationerna mellan makarna.  

Genusnormen grundar sig i en föreställning om att män har tillhört den offentliga sfären, 

medan kvinnor har tillhört den privata sfären. Dessa stereotypa föreställningar har medfört att 

männens omsorgsgivande har underskattats och inte räknats som passande eller tillräckligt 

god omsorg. Anhörigvårdare ger stöd till sin partner dels av känslomässiga skäl, men även 

utifrån normer som att det är en moralisk plikt att vårda sin partner på grund av äktenskapet. 

Relationen mellan makarna kan förändras i och med att den ena partner insjuknar i en 

demenssjukdom, då vårdgivaren kan få svårigheter att hantera sina känslor (Ulmanen, 

2015:30). När ena partnern insjuknar i en demenssjukdom så läggs ett ansvar på den andra 

maken/makan, att se till att partnern får den hjälp hen behöver. 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att förstå anhörigvårdande makars roll i en parrelation med en demenssjuk 

partner för att få förståelse för makarnas vardag. Vidare är även syftet att teoripröva om 

Twiggs modeller även kan förstås utifrån makarnas syn på sin roll. 

1.3.1 Frågeställning 

-Hur kan anhörigvårdande makars roll till en demenssjuk partner förstås genom att kritiskt 

granska Twiggs modeller? 

-Hur kan könsroller och makt ta sig uttryck och förstås bland makar som fungerar som 

omsorgsgivare till personer med en demenssjukdom? 
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2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning som studien bygger på är relevanta då de berör anhörigvårdares situation i 

relation till en anhörig med en funktionsnedsättning. Kapitlet är indelat i underrubriker där 

varje del inleds med en mer generell beskrivning av hur äldre personer kan påverkas när en 

anhörig blir sjuk eller äldre. Det andra stycket handlar specifikt om personer med 

demenssjukdom och deras anhöriga. Därefter följer en sammanfattning av relevansen för 

tidigare forskning i den aktuella studien. Det finns många områden som är forskade på 

gällande personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Vi har valt att avgränsa studien 

till forskning som berör kön, insatser, hälsa och makt.  

2.1 Könsrollers betydelse i omsorgsrelationer 

I en avhandling, som baseras på fyra delstudier, analyseras äldre personers 

särboenderelationer med betoning på relationens betydelse. Avhandlingen beskriver att fler 

par väljer alternativa boendekonstellationer till exempel särboende, men den äldre 

generationen präglas av det så kallade familjecykelperspektivet vilket innebär att par lever i 

en livslång parkonstellation (Ghazanfareeon Karlsson, 2006:4). Avhandlingen betonar att det 

medföljer förpliktelser gentemot varandra och krav på anpassning, samt samordning i en 

parrelation, oberoende av könstillhörighet (ibid.:9). För par som lever tillsammans upplevs 

omsorgsarbetet som mer eller mindre frivilligt, mer eller mindre pliktfullt och har i hög grad 

införlivats för kvinnor på olika vis (ibid.:12). Enligt en kvantitativ jämförelsestudie som gjorts 

i Sverige, Nederländerna och Ungern gällande ansvarsfördelningen mellan kvinnor och män 

sågs kvinnor utföra fler hushållssysslor i hemmet än vad männen gjorde. 

Hushållsfördelningen kunde variera beroende på hur stor del kvinnan genererade i den 

gemensamma hushållsinkomsten (Ruppanner, 2008).  

I tidigare studier erkänns anhörigvårdare till personer med demenssjukdom som den främsta 

källan till vård för samhällets äldre. Majoriteten som utför omsorg inom familjen är fruar, 

döttrar och systrar (Jansson, Nordberg & Grafström, 2001; Papastavrou, et.al., 2007). I en 

amerikansk studie som omfattades av 20 intervjuer med anhörigvårdare över 60 år, framgick 

det att männen tycktes se förändringar hos partnern i ett tidigare skede i sjukdomsförloppet så 

som minnesproblematik eller oförmåga att utföra sysslor i hemmet. Männen sökte därför hjälp 
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i ett tidigare skede i större utsträckning än vad kvinnorna gjorde. Kvinnorna upptäckte 

sjukdomen i ett senare skede och sökte hjälp först efter att större eller flera incidenter inträffat 

(Brown & Chen, 2008).  

Till den aktuella studien är det relevant att förstå hur uppdelningen mellan sysslor i hushållet 

har varit innan den ena partnern insjuknat i en demenssjukdom. Anledningen är att vidare 

förstå ifall ansvarsfördelningen ser annorlunda ut efter sjukdomen uppkomst är för att påvisa 

eventuella skillnader mellan makarnas ansvar över hushållet. Det är även relevant att förstå 

könsskillnaderna mellan makarna gällande vård- och omsorg och upptäckten av 

demenssjukdomen hos partnern, då det kan påvisa när det ansöks om offentligt stöd. 

2.2 Anhörigas insatser 

Fler studier visar på att det inte finns några större skillnader på vårdinsatserna mellan makar, 

men att kvinnor i högre grad upplever depression och belastning än vad manliga vårdgivare 

gör. Dessutom känner kvinnorna att deras hälsa påverkas mer av omvårdnadsansvaret än 

männen som känner en lägre nivå av börda. Vårdgivande män får mer informellt stöd än vad 

vårdgivande kvinnor får (Papastavrou, et.al., 2007; Ostwald, 2009). I en parrelation får 

männen troligtvis sitt omsorgsbehov tillgodosett av sin maka, medan kvinnorna i större 

utsträckning får omsorgsbehovet tillgodosett från den offentliga sektorn (Ghazanfareeon 

Karlsson, 2006:12). Enligt en metaanalys som baseras på en undersökning av 78 

anhörigvårdare framkommer det att maken/makan som är närvarande i hemmet nästan alltid 

är den primära vårdgivaren och använder sig av formellt stöd i sista hand vilket kan resultera i 

att de anhörigvårdande makarnas hälsa försämras då de bortprioriterar hälsofrämjande 

aktiviteter för egen del (Ostwald, 2009).  

Samhället har det yttersta ansvaret för medborgarnas välfärd och det offentliga stödet kommer 

in i ett senare skede när det finns någon nära anhörig närvarande. När det finns en anhörig 

närvarande har de informella insatserna ökat. En gemensam faktor för vårdgivarna som 

hjälper sin demenssjuka partner är att de anser att ingen kan ta hand om deras respektive på ett 

bättre sätt är de själva. Det bidrar i sin tur till anhörigas önskan om att vårda sina partners i 

hemmet. Makarna känner att omvårdnaden är något de är avsedda att utföra och att det är en 

del av relationen och den skyldighet de har gentemot varandra (Brown & Chen, 2008).  
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I den aktuella studien är det relevant att förstå vad makarna utför för insatser till sina partners 

med demenssjukdom för att förstå vilken roll de intar i relationen. Trots att lagstiftningen inte 

anger familjen som ansvarig för vård- och omsorg finns det moraliska påtryckningar på 

anhöriga att utföra informell omsorg. På grund av påtryckningar och känslan av skyldighet att 

vårda sin partner läggs det ett vårdande ansvar på anhörigvårdaren som kan leda till att deras 

hälsotillstånd påverkas.  

2.3 Anhörigvårdarens hälsa 

I tidigare forskning framgår det att många anhörigvårdare är äldre makar som oftast redan har 

egna hälsoproblem, vilka har en tendens att förvärras på grund av intensiteten i vardagen. 

Anhörigvårdaren kan försumma sin egen hälsa för att ge vård till sin sjuka make/maka då hen 

inte tror sig har rätt till egen tid. Männen upplever färre begränsningar för egen tid och 

aktiviteter i relation till kvinnorna. Gifta par identifierar sin partner som den person som har 

störst inverkan på deras livssituation, vilket kopplas till en känsla av skyldighet att ta hand om 

sin partner. Många anhöriga utsätts för fysisk och psykisk belastning i samband med 

omvårdnadssituationer och det fysiska ansvaret kan vara både tungt och tidskrävande vilket 

kan leda till att anhörigvårdarna förlorar energi, känner utmattning och isolering. Trots 

vårdsituationen upplever anhöriga många positiva inslag i vardagen (Ostwald, 2009).  

I en kvantitativ studie som baserats på 130 anhörigvårdare till personer med demenssjukdom 

framgår det att personer med demenssjukdom kan ha stor inverkan på anhörigvårdares 

upplevda hälsa. Hälsan kan försämras på grund av fysisk och psykisk belastning vilket kan 

påverka anhörigas känsla av välbefinnande negativt. Ett nära förhållande ger en större börda 

än om relationen är avlägsen. Resultaten i undersökningen visar vidare på att vårdgivare till 

personer med demenssjukdom som har en hög känsla av sammanhang, det vill säga upplever 

situationen begriplig, hanterbar och meningsfull, uppfattar sin hälsa bättre än personer som 

har en låg känsla av sammanhang (Andrén & Elmståhl, 2007). I en studie gjord på 172 

vårdgivare till personer med demenssjukdom i Cypern framkommer det att när en person får 

diagnosen demenssjukdom kan det leda till många förluster för anhörigvårdare som även kan 

uppleva en sorg som är mycket lik en bortgång av partnern. Studien sammanfattas med att 

mer interventionsforskning behövs för att veta hur man bäst kan ge stöd åt anhörigvårdare 

med att hantera problembeteenden för de olika stadierna av sjukdomen och hur de ska hantera 

deras egen känsla av förlust (Papastavrou, et.al., 2007).  
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Att ge stöd och hjälp till sin partner med demenssjukdom kan ge konsekvenser för 

anhörigvårdarens fysiska och psykiska hälsa då anhörigvårdaren ofta sätter sina egna behov i 

andra hand, vilket är en viktig komponent att förstå när vi studerar anhörigvårdarnas roll i en 

parrelation. Partnerns insjuknande och anhörigvårdarens ökade börda kan ge uttryck genom 

maktförändringar inom relationen.  

 

2.4 Vårdtagarens förlorade makt 

Enligt tidigare forskning kan vårdtagare som får mycket stöd och hjälp från anhöriga betala 

för denna hjälp med förlorad makt inom relationen. Vårdtagaren kan även välja att behålla sin 

makt i relationen genom att inte ta emot något stöd från sina anhöriga och istället välja att ta 

emot hjälp från den offentliga sektorn (Ghazanfareeon Karlsson, 2006:13). 

Sammanfattningsvis framkommer det att de alternativa boendekonstellationerna, så som 

särboende, öppnar upp för större valmöjligheter hos anhöriga till personer som är i behov av 

stöd. Anledningen är att de anhöriga inte känner samma påtryckningar om att vårda sin sjuka 

partner som om de sammanbor (ibid.). 

I en observationsstudie gjord i Sverige på åtta sammanboende makar, där den ena partnern var 

primär vårdgivare för den andra partnern med demenssjukdom, framkom det att allt ansvar för 

planering, beslut och uppdrag i hemmet lagts över på maken/makan som vårdar. Det hade 

dessutom lagts till en ny uppgift, nämligen att erbjuda stöd och hjälp i det dagliga livet till sin 

partner med demenssjukdom. Makarna hade genomgått en övergång från en jämställd 

parrelation, i den bemärkelsen att paret tidigare haft en gemensamt bestämd arbetsfördelning, 

till en vårdande relation där anhörigvårdaren fått ta över hela ansvaret. Inga skillnader sågs 

mellan män och kvinnor i mönstret för omvårdnad (Jansson, Nordberg & Grafström, 2001).  

Genom att personen med demenssjukdom får hjälp ifrån sin make/maka kan det innebära att 

partnern med demenssjukdom förlorar makt i relationen. Men det skulle även kunna innebära 

att personen med demenssjukdom får mer makt då hen mer eller mindre styr anhörigvårdarens 

vardag. Anhörigvårdaren har mer eller mindre tagit över hela hushållsansvaret och erbjuder 

stöd för sin partner, vilket kan påverka maktrelationen. Det är relevant att förstå 

maktförhållandet i relationen för att vidare få en förståelse för anhörigvårdarens syn på sin 

situation.
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3. Teori 

Vi har valt att använda oss av socialkonstruktionismen för att förstå empirin utifrån begreppen 

genus och makt. Utifrån könsrollerna kan vi bland annat få förståelse för hur uppdelningen av 

hushållssysslorna kan se ut och om ansvarsfördelningen har förändrats sedan partnerns 

insjuknande i en demenssjukdom. Utifrån begreppet makt kan vi få förståelse för ifall 

maktrelationen har förändrats sedan partnern insjuknat i en demenssjukdom. Vi kommer även 

teoritesta Twiggs modeller mot empirin, med utgångspunkt i socialkonstruktionismen för att 

se ifall det går att förstå anhörigvårdarnas roll utifrån den offentliga sektorns syn på dem. 

3.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismen går ut på att införskaffa kunskap om och förståelse för verkligheten 

utifrån människans sociala samspel. Det handlar om att beskriva hur människor konstruerar 

sin sociala värld genom språkliga mönster och att identifiera möjliga förändringar i den 

sociala världen. Sociala idéer ses som omfattande och blir därför som en slags verklighet för 

människorna som lever i samhället (Payne, 2008:240-241). Människors sociala samspel utgår 

från interaktioner med varandra där olika normer bestäms mellan individer och på så sätt blir 

allmängiltiga. Interaktionerna kan ske på olika nivåer och normerna kan vara mer eller mindre 

accepterade, men alla föreställningar är föränderliga beroende på samhällets struktur och 

utveckling. Exempelvis kan normer som är typiska i Sverige skilja sig från andra länders 

normer men det kan även finnas skillnader mellan olika kulturer och klasser i samhället.  

Det primära användandet av socialkonstruktionism är att öka människors medvetenhet på två 

vis, den övergripande medvetenheten och de lokala teorierna i samhället. Den övergripande 

medvetenheten handlar om enskildas upplevda erfarenheter av världen och de lokala teorierna 

handlar om att öka medvetenheten om något särskilt, så som maktstrukturer eller 

genustillhörighet (Hacking, 2000:19). De konstruerade lokala teorierna är skapade av 

människor ur individernas egna tankar, så som exempelvis normer om hur vi ska bete oss i 

olika sammanhang. Socialkonstruktionism handlar om att alla människor konstruerar en 

verklighet utifrån egna tankar och synsätt och konstruerar därmed både synsätt om andra 

människor i omgivningen och även samhället de lever i. Verkligheten är föränderlig vilket gör 

att det inte går att skapa en objektiv sanning som är bestående. 
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Kritiker menar att vissa synsätt som socialkonstruktionismen står för kan uppfattas som allt 

för extrema på grund av att uppfattningar och värderingar är föränderliga enligt 

socialkonstruktionismen. Synsättets fokus på öppenhet och föränderlighet i människors 

uppfattningar om världen gör det svårt att införliva i till exempel omvårdnadssituationer. 

Formella bedömningar tillsammans med juridiska krav samt de mål som sociala instanser satt 

upp stämmer inte överens med det socialkonstruktionistiska synsättets öppenhet för tolkningar 

(Payne, 2008:262).  

Det är lämpligt att tillämpa socialkonstruktionism i den aktuella studien för att kunna 

problematisera och synliggöra anhörigvårdarnas syn på sin roll i relation till samhällets 

normer. Kategorierna genus och makt är två sätt att använda socialkonstruktionism och kan 

bidra till en djupare förståelse för eventuella skillnader mellan män och kvinnor i studien, 

samt hur maktstrukturen ser ut i relationen mellan makarna och till den offentliga sektorn. 

Twiggs modeller kan analyseras utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv genom att 

modellerna kan tolkas och anpassas, vilket kan skapa en mening i samhället som kanske inte 

tidigare funnits. Studien utgår ifrån anhörigvårdarnas syn på sin egen roll till sin partner med 

demenssjukdom och kan utifrån konstruktioner som genus och makt leda fram till en rättvis 

modell för anhörigvårdande makar. 

3.1.1 Genusroller  

Enligt Haslanger i Hacking (2000:21-22) bör begreppet genus förstås som en social kategori 

som bestäms av sociala relationer, en produkt som är beroende av vår sociala värld. De 

biologiska skillnader som finns mellan könen ska enligt genusteoretikernas kärnidé inte 

bestämma varken genus eller utmärkande egenskaper som kännetecknar genus. Scheman 

menar att genus kan ses som socialt konstruerad där kvinnan främjar den manliga 

dominansen. Butler menar att människans genus inte är given utan att individer erhåller sitt 

genus genom handlingar och att genus kan ses som ett tillägg till den sexuella identiteten 

(ibid.). Sammanfattningsvis antas kön vara biologiskt, fysiskt eller naturligt medan genus 

antas vara något socialt, mentalt eller kulturellt konstruerat.  

Samhället vi lever i bärs upp av normer och värderingar, dock är dessa aldrig beständiga eller 

samstämmiga. Det innebär att det finns möjligheter att förändra och överskrida dessa 

formationer (Johansson, 2004:77). Det kan betyda att samhället består av normer som 
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samhällsmedborgare hjälper till att förverkliga och att normerna kan förändras med tiden. 

Exempelvis sågs kvinnor förr tillhöra den privata sfären i samhället som hade hand om 

hushållet, vilket har förändrats genom att kvinnor numera i stor utsträckning förvärvsarbetar 

och tillför en del i den gemensamma hushållsekonomin. 

Könsroller är relevanta för studien för att påvisa eventuella skillnader mellan vårdgivande 

makar beroende på kön. På grund av att genus anses vara socialt konstruerat kommer 

könsrollerna i en parrelation där en anhörig vårdar sin demenssjuka make/maka 

problematiseras. 

3.1.2 Makt  

Makt är ett begrepp som används för att förstå hur olika relationer styrs av överordning och 

underordning. Poängen med att synliggöra maktrelationen är att medvetandegöra de 

undertryckta, genom att visa hur kunskapskategorier används i maktrelationer. Makt utövas 

inte enbart uppifrån utan alla individer deltar i och bidrar till maktstrukturen (Hacking, 

2000:84). I relation till aktuell studie kan vi förstå hur maktstrukturerna mellan makarna har 

sett ut tidigare, och om den förändrats i och med den ena partnerns insjuknande i en 

demenssjukdom. Genom att problematisera begreppet makt kan maktstrukturen i relationen 

mellan makarna synliggöras. Det kan bidra till att vi får en förståelse för makarnas roller till 

varandra ser ut. 

Foucault menar att vårt liv formas av normaliserande sanningar som skapas genom 

maktutövning. Sanningar är normaliserande då människor med makt har uttryckt strukturerna 

som vedertagna sociala förväntningar. Sanningarna får på så vis respektabelt sken av att 

utgöra en objektiv verklighet. Alla människor bidrar till att följa och stödja dessa sanningar. 

Idéer som får inflytande inom de sociala och kulturella relationerna ses som makt (Payne, 

2008:253-254). Maktbegreppet kan problematiseras i den aktuella studien då anhörigvårdarna 

utövar makt över sin demenssjuka partner vad gäller stöd- och hjälpinsatser. Maktutövningen 

kan ses som vedertagna sociala förväntningar eftersom personen med demenssjukdom ofta är 

oförmögen att själv fatta beslut. Maktutövningen kan även ske åt andra hållet, från personen 

med demenssjukdom, då hen kan kräva ett stort behov av stöd och hjälp vilka 

anhörigvårdarna kan se som sin äktenskapliga skyldighet. Samhället har en normativ syn på 

makar enligt Äktenskapsbalken (SFS:1987:230), att de ska visa hänsyn och trohet till 
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varandra. Vi vill med hjälp av studien förstå om och i så fall på vilka grunder makar vårdar 

sina partners med demenssjukdom. Anledningen till att denna fråga kommer att besvaras i den 

aktuella studien är på grund av att det är en viktig komponent för att förstå anhörigvårdarens 

syn på sin roll i relationen till sin make/maka med en demenssjukdom 

3.2 Twiggs modeller 

Julia Twigg är en engelsk sociolog som arbetar som professor på University of Kent’s School 

(Twigg, 2015). Twigg presenterar tre modeller, vilka visar på olika synsätt vad gäller 

anhöriga som vårdar en närstående, så kallade Twiggs modeller. Modellerna utgår ifrån den 

offentliga sektorns syn på anhörigvårdare. Twiggs modeller kommer teoritestas för att se om 

det är möjligt att modellerna kan användas på ett subjektivt vis, utifrån anhörigvårdande 

makars syn på sin roll. Anledningen till att vi kommer kritiskt granska modellerna är för att vi 

vill få en förståelse för anhörigvårdande makars roll till sin partner med demenssjukdom och 

för att se om anhörigvårdarnas uppfattning stämmer överrens med den offentliga sektorn.  

Twigg (1989) menar att anhörigvårdare intar en oklar position inom omsorgssystemet där 

tjänsterna främst är uppbyggda kring vårdtagaren snarare än för vårdgivaren, vilket har 

betydande konsekvenser för tillhandahållandet av insatser. Twigg presenterar tre modeller om 

vad den offentliga sektorn har för tankar kring anhörigvårdare; 

Anhörigvårdare som resurs: Modellen representerar att anhörigvårdandet tas för givet. De 

formella vårdgivarna och de informella vårdgivarna har olika status och de informella går före 

de formella. De informella vårdgivarna står heller inte under samma formella lagar och krav 

som de formella vårdgivarna gör. Informella vårdgivare är snarare en resurs som inte kan 

formas av politiska beslut. Modellen lägger sitt centrala fokus på den hjälpbehövande där 

anhörigvårdarna inte är vad den sociala omsorgssektorn primärt riktar sig mot.  

Anhörigvårdare som medarbetare: Modellen innebär att den offentliga sektorn drar paralleller 

till den informella sektorn och försöker göra det möjligt att skapa ett samarbete. 

Anhörigvårdares roll semiprofessionaliseras och förs inom det formella systemet och blir en 

del av processen. Modellen omfattar anhörigvårdarens intressen, moral och hens oroskänslor 

för vårdtagaren baserat på anhörigvårdarens roll som medarbetare. Målet är att hjälpa 
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anhörigvårdaren att upprätthålla hög vårdmoral och engagemang för att öka tryggheten för 

vårdtagaren. 

Anhörigvårdare som medklienter: Anhörigvårdare som medklienter kan vara svåra att 

identifiera för den offentliga sektorn, på grund av svårigheterna att avgöra och avgränsa 

anhörigvårdarnas behov i ett vårdande sammanhang. Vad gäller äldre vårdgivande makar i en 

parrelation, menar Twiggs att den höga åldern och möjliga funktionsnedsättningar gör att 

anhörigvårdare ofta definieras som "medklienter". Trots att anhörigvårdaren definieras som 

medklient är inte klientskapet jämlikt med omsorgstagarens, anhörigvårdaren ses snarare som 

en sekundär klient än som ren medklient. Syftet med interventioner från den offentliga 

sektorn är att lindra för och stödja anhörigvårdaren.  

För att få fram vilken av dessa tre modeller som passar bäst in på studiens respondenter krävs 

det att ett urval verkställs, att etiska överväganden beaktas, att en metod väljs ut till studien 

varpå data sedan samlas in. 
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4 Metod 

Studien har baserats på kvalitativa intervjuer med sju makar som var över 65 år, fyra kvinnor 

och tre män, som levde i en parrelation med en partner som hade en demenssjukdom, samtliga 

bosatta i Småland. Fem av respondenterna, tre kvinnor och två män, hade sina partners 

boende i ordinärt boende. Två av respondenterna, en kvinna och en man, hade sina partners på 

särskilt boende. Vi fick tillgång till respondenterna genom projektet Leva med demens, vård 

och vårdsystem. Studiens sju respondenter är en liten skara av alla anhörigvårdare men 

materialet kan ändå visa hur verkligheten kan se ut för gruppen äldre anhörigvårdande makar. 

Projektets intervjumaterial var strukturerat, vilket har gjort att den aktuella studien 

kompletterats med några fler öppna frågor för att kunna få en djupare förståelse för 

respondenterna. Intervjuerna höll vi var för sig och varje intervjutillfälle varade i ungefär tre 

timmar. 

4.1 Urval 

I den aktuella studien användes ett målinriktat urval, vilket innebär att kriterier för studiens 

respondenter redan i förväg var bestämda. Utvalda respondenter ska representera en större 

grupp inom kategorin vi ämnar vår studie till (DePoy & Gitlin, 1999:215). Urvalet i studien 

grundade sig dels på projektet Leva med demens, vård och vårdsystems krav (Bilaga 1). I den 

aktuella studien har det även gjorts ytterligare avgränsningar genom att rikta studien mot äldre 

makar som levde i en parrelation med en demenssjuk partner. Studien innefattade både 

anhörigvårdande män och kvinnor, för att skapa en överblick över hur både männens och 

kvinnornas roller kan ha ändrat sig när partnern insjuknat i en demenssjukdom. 

Till projektet Leva med demens, vård och vårdsystem har projektledarna fått in 

respondenterna från bland annat kommunsjuksköterskor och anhörigsamordnare. Vi har i vår 

tur fått respondenterna tilldelade oss av en forskare som ingick i projektet och som var insatt i 

vilken målgrupp studien var ämnad att inrikta sig på. Det gjordes åtta intervjuer med 

anhörigvårdare till personer med demenssjukdom, men då en av respondenterna var en dotter 

valde vi att inte använda den intervjun i studien. För att kunna samla in data och sammanställa 
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materialet på ett lämpligt sätt har förkunskaper varit till hjälp för att kunna strukturera upp 

studien.  

4.2 Förförståelse och arbetsfördelning  

Här följer en presentation av oss, hur vår förförståelse kan påverka studiens utfall och hur 

ansvarsfördelningen mellan oss har sett ut.  

Linda Andersson är en utbildad undersköterska och har en tidigare arbetslivserfarenhet på sju 

år inom hemtjänsten. Hon har även arbetat två somrar som enhetschef för hemtjänsten i 

Jönköpings kommun, samt fullgjort en praktikperiod på tio veckor som enhetschef på två 

särskilda boenden.  

Matilda Johansson är i botten utbildad undersköterska och har en tidigare arbetslivserfarenhet 

på tre år inom olika verksamheter, som till exempel särskilda boenden, inom hemtjänsten, 

inom psykiatrin och på en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Hon har 

även arbetat som biståndshandläggare i ungefär ett år och har fullgjort en praktikperiod på 20 

veckor hos två enhetschefer och en biståndshandläggare.  

De tidigare erfarenheterna har haft inverkan vid intervjutillfällena, bland annat har kunskaper 

om att läsa av situationer och bemöta respondenterna på ett lämpligt vis varit gynnande. Vid 

sammanställningen av materialet har vi försökt gå in med öppenhet för att kunna få mer 

kunskap, bättre förståelse och se andra synvinklar angående ämnet. En negativ aspekt kan ha 

varit att det redan på förhand funnits begränsningar i studien på grund av vår förförståelse för 

ämnet.  

Genom förkunskap har studien kunnat fördelas kring vissa moment för att effektivisera 

arbetet. Läsning av tidigare forskning, avhandlingar och litteratur har delats upp och 

sammanfattats. Utifrån sammanfattningarna har vi tillsammans sammanställt materialet för att 

skapa en enhetlighet i studien och för att kunna få ta del av och få insikt i det inhämtade 

materialet. Även de åtta intervjuerna delades upp och vi utförde fyra intervjuer var. Den ena 

intervjun kommer dock inte ingå i studien på grund av att respondenten inte föll in inom 
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studiens urval. Transkriberingarna av intervjuerna har även delats upp. Vi har transkriberat 

vårt eget insamlade material och även tematiserat insamlad data enskilt. Sammanställning av 

resterande arbete har sedan gjorts gemensamt för att få ett enhetligt resultat i studien. De 

gemensamma diskussionerna har gjort att vi har fått möjlighet att ta del av varandras material, 

vilket kan ha bidragit till en ökad tillförlitlighet i studien. 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som går att använda när författare har för avsikt att 

beskriva innebörden av kvalitativ data på ett systematiskt vis. Kärnan är att klassificera data 

till kategorier inom kodningsramen för studien. Data “talar aldrig för sig själv” och har ingen 

specifik betydelse. Mottagaren tillskriver orden hen hör, läser eller ser och skapar på så vis en 

betydelse för det respondenten till exempel har sagt. Det är en komplex process där 

mottagaren samlar sina uppfattningar av det inhämtade materialet genom hens bakgrund som 

till exempel kan vara tidigare kunskap. Betydelsen är alltså inte given förrän mottagaren 

konstruerat en mening av materialet. Vid kvalitativ forskning är materialet oftast i behov av 

att tolkas, oavsett om studien bygger på intervjuer eller textinhämtningar (Schreier, 2012).  

I studien kommer bland annat kategorier som genus, makt, hälsa och anhörigvårdarnas 

upplevelser av relationen till sin partner med en demenssjukdom användas. Resultat- och 

analysdelen har separerats för att tydliggöra vilket som är insamlad data och vad som är 

relaterat till tidigare forskning och teori. Största delen av studiens data har spelats in och har 

sedan lyssnats av flertalet gånger och transkriberats. Genom transkriberingstexten sågs 

mönster om olika teman som kodades i olika färger, för att sedan skalas ned till enheter. 

Enheterna med liknande innehåll fördes samman och skapade underkategorier som sedan 

sattes ihop till tabeller som bildade huvudkategorier till resultatdelen (Bilaga 2-6). 

Exempelvis är skillnader mellan könen en huvudkategori som skapats genom bland annat 

underkategorierna fördelning förr och nu av hushållet. 

Kvalitativa forskare är intresserade av alla förhållanden som påvisar en verklig kontext. 

Forskarna anser att det är sammanhanget som gör deras data meningsfullt och rik på 

information. På grund av det försöker kvalitativa forskare oftast fånga så mycket av 

sammanhanget som möjligt, till exempel genom att ställa frågor till deltagarna så att de ges 

möjligheten att berätta om sina liv (Schreier, 2012). Projektet hade ett strukturerat material, 
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vilket gjorde att vi valde att lägga till några fler öppna frågor. Studien utgår från en kvalitativ 

metod för att kunna betrakta individer och sammanhang ur ett helhetsperspektiv, samt för att 

få en djupare förståelse för respondenterna (Bilaga 7).  

4.4 Etiskt förhållningssätt/överväganden 

Forskning är viktigt för samhällets utveckling samtidigt som individerna som medverkar i 

forskning ska skyddas i den bemärkelsen att de inte ska utsättas för fysisk eller psykisk skada. 

Därför bör det ständigt föras en diskussion och avvägning rörande forskningens nytta och risk 

för att individen inte ska komma till skada (Hermerén, 2011:18). Exempelvis kan en studie 

vara till nytta för att bidra till ny kunskap om ett område eller ett socialt problem, vilket i sin 

tur kan leda till förbättringsarbete inom det område studien omfattar. Risker med studier ska 

alltid beaktas och kan exempelvis handla om att personer kommer till skada under eller efter 

studiens utförande. Personer kan känna sig kränkta av vissa uttalanden under studiens gång 

eller känna att resultatet ger en felaktig bild av verkligheten. Avvägningarna mellan nytta och 

risk hade vi med oss under hela studien.  

Etikprövningslagen (SFS 2003:460) avser etikprövning av forskning som rör människor. 

Enligt 1 kap 1§ är lagens syfte att skydda den enskilda människan och ha respekt för 

människovärdet vid forskning.  

Forskning ska bedrivas på frivilliga grunder och kräver ett samtycke från deltagarna. Vid 

enkäter och intervjuer kan krav på skydd av de medverkandes identitet tillgodoses genom att 

svaren döljs och anonymiseras, vilket innebär att läsarna inte kommer kunna dra någon 

koppling mellan svaren och respondenterna. Vi är medvetna om att det framkommer vilka 

kommuner som ingår i projektet, men då respondenterna avidentifieras och inte kan härledas 

till vilken kommun de tillhör kan respondenterna hållas anonyma i studien. För att få 

genomföra vissa typer av forskning krävs tillstånd från etikprövningsnämnden (Hermerén, 

2011:118). Enligt Etikprövningslagen (SFS 2003:460) 1 kap 3-4§§ ska forskning som 

innefattas av paragraferna godkännas vid en etikprövning innan studien får utföras. Leva med 

demens, vård och vårdsystem faller in under 1 kap 3§ 1 p som innefattar känsliga 

personuppgifter och har prövats av etikprövningsnämnden: Diarienummer 2010/538 (Bilaga 

8).  
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4.4.1 Tillvägagångssätt  

Vi började med att kontakta respondenterna via telefon efter att vi fått dem tilldelade från en 

forskare som ingick i projektet, som även var vår handledare för studien. Fördelarna med att 

ha haft en forskare som ingick i projektet som handledare var att hon redan var insatt i 

projektet och hade en insikt i vårt syfte med studien. Nackdelen kan ha varit om hon som 

handledare varit partisk för hur projektet framställdes i studien. Det skulle kunna bidra till att 

hennes handledning riktade sig mer åt projektet än åt vår studie. Detta var vi medvetna om 

och en öppen diskussion har förts mellan oss och vår handledare för att det inte skulle uppstå 

några problem.  

Vid telefonkontakt med respondenterna förklarade vi vad studien handlar om och ett muntligt 

samtycke inhämtades för medverkan i undersökningen. Gav respondenten samtycke till att 

medverka i projektet och studien, bokades en tid in för själva intervjun. Innan intervjun 

påbörjades gick vi återigen igenom studiens syfte. Respondenten fick en informationsblankett 

och en samtyckesblankett som hen fick fylla i innan intervjun påbörjades (Bilaga 9-12). De 

fick även information om att samtycket bygger på frivillighet och att samtycket kunde dras 

tillbaka när som helst under intervjutillfället. Anledningen till att ett informerat samtycke 

inhämtas till studier är för att de berörda personerna ska veta vad studien och samtycket 

innebär (Hermerén, 2011:49). 

Intervjuerna genomfördes i parets gemensamma hem ifall respondenten önskade det. 

Anledningen till att intervjun skedde i hemmet var för att vi tillfälligt skulle kunna vara en del 

i miljön. Att vistas i den aktuella miljön kan bidra till att skapa större förståelse för platsen 

och respondenterna utifrån respondenternas perspektiv (Schreier, 2012). Vi försökte så långt 

det var möjligt hålla intervjun i hemmet en dag då personen med demenssjukdom var iväg på 

någon aktivitet under dagen för att få ett avslappnat möte, men samtidigt träffa partnern med 

demenssjukdom när hen kom hem igen. Hemmet kan vara en trygghet för anhörigvårdaren 

som på så vis skulle kunna vara mer avslappnad och besvara frågorna på en djupare nivå. Att 

intervjun hölls i hemmet kunde underlätta för vissa anhöriga då de inte behövde lämna 

hemmet eller sin partner för att genomföra intervjun. En nackdel med att utföra intervjuerna i 

respondenternas hem var att partnern med demenssjukdom kunde störa/avbryta i intervjun.  
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Respondenterna blev tillfrågade ifall de godkände att intervjun spelades in och fick 

information om att bandinspelningen enbart skulle avlyssnas av behöriga och att obehöriga 

inte kommer kunna ta del av materialet. För att spela in intervjuer som ska användas till 

forskning krävs ett informerat samtycke från deltagarna (Hermerén, 2011:42). 

Bandinspelningar av intervjuerna utfördes på grund av att intervjuerna var långa, ungefär tre 

timmar, i den mån samtycke lämnats av respondenterna. Vi upplevde inte att respondenterna 

tröttnade eller blev okoncentrerade under intervjutillfällena. Respondenterna uppfattades som 

intresserade och engagerade, de ville gärna dela med sig av hur de upplevde sina situationer 

och fick chansen att beskriva sina nuvarande levnadsberättelser. Några maktskillnader kände 

vi inte av, relationen byggde på en närhet och öppenhet gentemot varandra.  

Bandinspelningar utfördes även för att de skulle kunna lyssnas av flera gånger så att inget 

skulle missas under transkriberingen. Det positiva med att spela in intervjuerna var att vi 

kunde ägna mer tid till respondenterna utan att behöva avbryta ögonkontakten för att 

anteckna. En bandinspelning kan vara negativ då det finns risk för att intervjuaren slappnar av 

mer än om hen hade antecknat. Ifall intervjuaren är ouppmärksam kanske hen inte hänger med 

i intervjun och kanske inte formulerar frågorna speciellt väl, vilket kan leda till att det lättare 

blir missförstånd (Krag Jacobsen, 1993:64). Vi upplevde att vi följde upp respondenternas 

berättelser om det var något otydligt eller oklart. En respondent ville inte att intervjun skulle 

spelas in och då antecknades intervjun istället. En av intervjuerna var en övningsintervju som 

utfördes tillsammans med handledaren. Intervjun spelades in men det uppstod problem med 

ljudinspelningen. På grund av det utgör handskrivna anteckningar, samt det inskannade 

formuläret från den intervjun underlaget till studiens resultat. 

Efter själva genomförandet har forskarna ett ansvar att se till att materialet som publiceras är 

riktigt, fritt från manipulation och hålls konfidentiellt (Hermerén, 2011:93). Detta har vi 

kunnat tillförsäkra genom att ha transkriberat intervjumaterialet och skrivit exakt vad 

respondenterna sagt.  
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5 Resultat  

Den aktuella studiens resultat och analys har separerats. Under resultatdelen kommer så få 

tolkningar som möjligt att göras, då tolkningarna kommer framställas under analysdelen. 

Resultatet har delats in i olika kapitel för att strukturera upp och tydliggöra de olika teman och 

kategorier som framkommit under analysens gång. Respondenternas berättelser kommer att 

lyftas fram och citeras i texten. Anhörigvårdarna kommer i denna del att kallas för 

respondenter och deras demenssjuka makar kommer benämnas som partners. Respondenterna 

är avidentifierade och kommer benämnas som K1-4 där K står för kvinna och M1-3 där M 

står för man. Efter transkribering och tematisering av insamlad data har vi gjort tabeller för att 

tydliggöra likheter och skillnader mellan respondenterna (Bilaga 2-6). Ytterligare en tabell har 

skapats för att öka överskådligheten av resultatet (Tabell 1). 

Tabell 1. Teman och kategorier i den ordning de redovisas i del 5. Summativ tematisering av 

respektive intervju ges i bilaga, anges i högerspalt. 

 Tema Kategorier Bilaga 

5.1 Könsroller i 

relationen mellan 

makarna 

 När demenssjukdomen upptäcktes,  

 När anhörigvårdaren ansökte om vård, 

 Ansvarsfördelningen mellan paret före 

demenssjukdomen,  

 Ansvarsfördelningen efter partnerns insjuknande. 

Bilaga 2 

5.2 Insatser som 

make/makan utför 

 Insatser från den offentliga sektorn,  

 Om den demenssjuke partnern kan lämnas ensam,  

 Vad anhörigvårdaren hjälper sin partner med,  

 Ifall den demenssjuke ber om hjälp i onödan enligt 

anhörigvårdaren,  

 Ifall andra familjemedlemmar hjälper till. 

Bilaga 3 

5.3 Anhörigvårdarens 

hälsa 

 Anhörigvårdarnas egen tid,  

 Anhörigvårdarnas tid för egna aktiviteter, 

Bilaga 4 
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 Anhörigvårdarnas hälsa,  

 Ifall anhörigvårdarna kan sova,  

 Ifall anhörigvårdarna känner sig stressade. 

5.4 Maktaspekten 

mellan makarna 

 Ifall anhörigvårdaren kan påverka insatserna 

partnern får, 

 Ifall anhörigvårdarna upplever att partnern är 

beroende av dem. 

Bilaga 5 

5.5 Relation mellan 

makarna 

 Ifall anhörigvårdaren är irriterad på sin make/maka,  

 Ifall anhörigvårdaren tror att partner förväntar sig 

bli vårdad av make/makan,  

 Ifall anhörigvårdaren vill vårda sin partner,  

 Av vilken anledning anhörigvårdaren vill vårda sin 

partner,  

 Ifall anhörigvårdaren vill överlämna vårdandet till 

någon annan,  

 Hur relationen ser ut mellan makarna.  

Bilaga 6 

 

5.1 Könsroller i relationen mellan makarna  

Upptäckten av en demenssjukdom hos partnern och tidpunkten för första kontakten med den 

offentliga sektorn för att få hjälp i hemmet, verkade vara könsoberoende. Däremot utlästes 

individuella skillnader i studien där vissa av respondenterna märkte av sjukdomen i ett 

tidigare skede med små incidenter och vissa respondenter istället reagerade först på större 

händelser. Flera av respondenterna uttryckte att de vid demenssjukdomens tidiga skede 

försökte klara av vardagen utan något stöd från den offentliga sektorn, men när 

demenssjukdomen blev påtaglig och gav konsekvenser i vardagen eller större incidenter 

inträffat dröjde det inte länge innan respondenterna ansökte om offentligt stöd. En kvinna 
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beskrev att hon i ett tidigt skede upptäckte sin mans glömska men att hon sökte vård först 

efter att sjukdomen eskalerat: 

Ja det kom ju undan för undan, asså sådär du vet som det blir med nycklar å 

lite sådär va. Ja, ja men det blev ju redigt då när han föll här hemma å sen 

undan för undan när han föll igen. (K1) 

En man beskrev att han upptäckte fruns demenssjukdom i ett tidigt skede men att han inte 

sökte vård förrän demenssjukdomen hade eskalerat:  

Ja upptäckte och upptäckte, det första man märkte var väl att man satte sig. Ja 

man har ju berättat detta många gånger, men man satt och drack kaffe på 

kvällen framför tv’n och så ja, bar jag ut kopparna och sådär. Och så när jag 

kom tillbaka så, ska vi inte ha lite fika ikväll? sa hon då. Man drack kaffe för 

tio minuter sen. Ja först reagerade man ju inte så mycket på det, ja hon 

glömde väl eller tänkte väl inte på det. Ja det var nog första symptomen. Sen 

reagerade man inte så mycket på det i början heller men sen kom det och då 

sökte vi för det. (M3)  

Både kvinnorna och männen sökte vård först när demenssjukdomen eskalerat. Innan 

demenssjukdomens uppkomst visar empirin på att det var kvinnorna som i större utsträckning 

utförde hushållssysslorna, så som att städa, tvätta och laga mat, medan männen främst stod för 

att sköta trädgården och underhållet av huset. Alla respondenter återgav liknande berättelser 

om att när den ena partnern insjuknat i demenssjukdom fick den andra partnern ta över 

ansvaret för hela hushållet, oberoende av kön. En kvinna berättade att hon alltid skött 

hushållet och att mannen skötte trädgården, men att hon efter sin makes insjuknande fått 

ansvara över både hushållet och trädgården: 

Jag har alltid skött hushållet och han har skött trädgården. Men nu får jag 

sköta båda. (K3) 

En man berättade att hans fru skötte hushållsarbetet och att han utförde grovarbetet som 

fönsterputsning, trädgårdsarbete och underhåll av huset; 
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Jag försöker ju göra lite av det man gjorde innan också. Men vi har väl hjälpts 

åt det mesta. Inte så mycket med hushållsarbetet kanske, utan det har väl varit 

hon. Utan jag har väl hjälp till lite tidigare också med städning och 

fönsterputsning men sen är det trädgården och huset, att underhålla det och 

sådana saker. (M3)  

Både mannen och kvinnan uttryckte att det varit kvinnan som tidigare skött hushållet, men att 

allt ansvar lagts över på den “friska” partnern efter att maken/makan blivit sjuk. Liknande 

ansvarsfördelning återgavs av övriga respondenter.  

5.2 Insatser som make/makan utför  

Empirin påvisar att vårdinsatserna från den offentliga sektorn och vad respondenterna själva 

utförde inte skiljde sig märkbart mellan könen. Både männen och kvinnorna hjälpte sina 

partners med demenssjukdom i stor utsträckning på egen hand men med visst stöd från den 

offentliga sektorn. Den offentliga sektorn stöttade ofta upp respondenterna med avlastning i 

form av korttidsboende eller daglig verksamhet, samt vissa punktinsatser som till exempel 

uppstigning, toalettbesök eller hjälp med dusch, medan respondenterna hade huvudansvaret 

över sin partner gällande hens välmående, övervakning och stöttning i vardagen. Flertalet av 

respondenterna upplevde att deras partners kunde lämnas ensamma endast kortare stunder. En 

man berättade att hans maka inte ville vara ensam och ägnade därför hela sina dagar på att 

tillfredsställa sin sjuka partner och satte på så vis sina egna behov i andra hand: 

Om man säger så här att rent generellt så vill hon inte vara ensam. Hon har ett 

behov av att ha någon i närheten hela tiden. Så man blir bunden på det viset. 

(M1) 

Större delen av respondenterna upplevde inte att deras partners bad om mer hjälp än vad de 

behövde, men vissa respondenter upplevde att deras partners bad om hjälp i högre 

utsträckning än vad de var i behov av. En kvinna berättade att hon upplevde att hennes make 

bad om hjälp trots att han inte alltid var i behov av det, vilket innebar att kvinnan avbröts ifall 

hon utförde någon syssla: 
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Ja han ber om hjälp om han sitter ner och vill ha en sak, om jag skulle hämta 

det, ibland gör jag det och ibland inte, ibland säger jag åt han att han kan resa 

sig upp och hämta det själv. (K2) 

Flertalet av respondenterna berättade att de fick stöd och hjälp av andra familjemedlemmar 

som till exempel barnen ifall de var i behov av det, förutsatt att barnen bodde i närheten. 

Barnen stöttade mestadels upp genom sysslor gällande hushållet eller genom emotionellt stöd 

och oftast inte genom vård- och omsorgsinsatser till partnern. En kvinna berättade att parets 

barn och barnbarn ställde upp och hjälpte till med hushållet för att avlasta henne:  

Döttrarna stöttar oss och barnbarnen hjälper till, klipper gräset och åker och 

handlar om vi inte kan, så de stöttar upp och hjälper till. (K2) 

En respondent önskade att barnen skulle stötta henne mer men att de bodde för långt bort, 

medan en annan respondent nämnde att han inte ville belasta sina barn. Mannen som inte ville 

belasta sina barn beskrev att han utförde alla sysslor i hushållet kring sin maka, men att han 

hade fått hjälp från den offentliga sektorn kring makans hygien för att kunna bevara en bra 

relation och inte gå in i en direkt vårdande relation. Mannen medgav att det var hans barn som 

tryckt på att han skulle skaffa hjälp kring sin frus personliga omvårdnad från den offentliga 

sektorn, vilket inte var något han själv tänkt ansöka om från början: 

De kommer och hjälper henne på morgonen, det var min dotter som var noga 

med det, hon tyckte inte att jag skulle hjälpa henne och tvätta henne i 

underlivet och sådant utan att det är bättre att det kommer en kvinna som 

hjälper henne med det, de kommer på morgonen och är här ungefär 20 

minuter. Allt som sedan ska göras resten av dagen gör jag, jag måste ju ha 

uppsikt över X hela dagen. [...] Men det är en heltidstjänst i alla fall när hon 

är hemma. Ja jag fått sköta allt som är i hemmet. Hon hjälper inte till med 

matlagning eller något sådant där. (M2) 

Respondenterna hade olika åsikter om huruvida de kände sig belastade och hur mycket hjälp 

de ville ta emot från både anhöriga och den offentliga sektorn för att underlätta situationen i 

hemmet. 
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5.3 Anhörigvårdarens hälsa  

Större delen av respondenterna upplevde att de hade för lite egen tid, och att den enda tid de 

hade för egen del var när deras partners var på daglig verksamhet, korttidsboende
1
 eller när de 

använde sig av avlastning i hemmet. Respondenterna uttryckte att deras vardag kretsade kring 

sina partners, att de satte sina partners i första hand och på grund av det hade respondenterna 

dragit ner på sina egna aktiviteter. Det sågs ingen skillnad mellan de manliga och de kvinnliga 

respondenternas upplevelser av för lite egen tid eller att känslorna till deras partners skulle 

varit annorlunda mellan könen. En man berättade att han prioriterade sin partner i första hand 

och att hans aktiviteter inte var lika viktiga som partnerns välmående: 

Man har väl fått välja bort en del som man kanske hade kunnat göra annars. 

Men det är naturligt att man gör det bara. (M1) 

Större delen av respondenterna berättade att hälsan påverkats en del av vårdgivandet, att de 

upplevde att de kände sig mer stressade och trötta i vardagen, men en respondent hade inte 

reflekterat över hennes hälsotillstånd alls. En kvinna berättade att hon dagligen åkte till sin 

make, som flyttat in på särskilt boende och att hon stannade där mellan 15.00-20.00 för att 

hjälpa honom. Hon berättade att anledningen grundade sig i att hon ansåg att det var för lite 

personal och att hon var rädd att hennes make inte skulle stimuleras. I och med det skötte hon 

hela hushållet och övriga sysslor på förmiddagarna, och kom hem sent på kvällen. Hon 

uttryckte att hon då var trött både fysiskt och psykiskt: 

Klart man är ju trött när man kommer hem på kvällarna för då har man ju 

hållit igång hela dagen. Jag gör undan vad jag behöver göra på förmiddagarna 

för att jag ska kunna åka till X på eftermiddagarna. Klockan blir ju kvart i nio 

innan jag är hemma och då är man ju trött va. Trött både i kroppen och i 

huvudet. (K1) 

                                                 
1
 Korttidsboende, även kallad växelvård, innebär att en person är på ett särskilt boende under en period och i 

ordinärt boende en period (oftast är omfattningen två veckor på särskilt boende och två veckor i ordinärt 

boende). 
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Från intervjuerna framkom det även att respondenterna inte upplevde några sömnproblem, 

dock berättade vissa respondenter att de hade haft sömnsvårigheter till en början men att de 

hade lärt sig slappna av om nätterna med tiden. Respondenterna berättade att de inte var 

oroliga för framtiden då de visste vad den skulle innebära, att deras partners inte skulle bli 

bättre utan tvärtom, att demenssjukdomen skulle förvärras. Vissa respondenter berättade att de 

däremot var oroliga över sin egen hälsa och hur länge de skulle orka hjälpa och stötta sin 

partner då respondenterna ville ha sina partners hemma så länge det var möjligt. Två män 

beskrev att de funderade på hur länge de själva skulle klara av situationen i hemmet, men att 

de inte var rädda för vad framtiden skulle innebära för sin partner: 

Jag tänker på det men inte med rädsla. Men man vet ju det att det inte 

kommer bli bättre och det. Men rädsla tycker jag väl inte är rätt uttryck så. 

Visst funderar man väl ibland på hur länge man ska orka själv och hur länge 

det fungerar och sådär. (M1) 

Nej inte rädd, för jag vet vad framtiden kommer bära, det är ingen rolig tanke 

men jag kan inte påstå att jag är rädd, vi har kommit så långt på vägen så jag 

vet att det snart är världens ände och det kan ju inte bli något annat än så. Lite 

orolig är jag ju ifall jag blir sämre, vad händer då. Tänkt ifall jag inte orkar 

hjälpa X på det vis jag gör, för då får andra ta över och vårda X. (M2) 

Respondenternas oro över deras egen hälsa gjorde att vissa av respondenterna funderade över 

utvecklat eller annorlunda stöd och hjälp från den offentliga sektorn för att klara av vardagen. 

En kvinna berättade att hon känner sig otillräcklig och att hon konstant tänkte på sin partner. 

Hon uttryckte att partnerns insjuknade troligtvis hade påverkat henne värre än om maken gått 

bort, då han var kvar i hennes liv men inte på det vis som det var tidigare när de kunde 

uppleva vardagen tillsammans: 

Jag känner inte att jag räcker till, jag vill göra saker med han men jag orkar 

inte alltid, jag får dåligt samvete för det. Det ligger alltid i bakhuvudet att han 

inte kan vara med och uppleva det roliga. […] Detta är värre än om han hade 

dött. Jag har honom kvar men ändå inte. Han är inte kvar som han var innan. 

Men jag finner mig i situationen nu. (K3) 
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Kvinnan uttryckte även att hon kände sig otillräcklig och psykiskt medtagen och berättade att 

hon skulle önska mer stöd från den offentliga sektorn som är riktat till anhörigvårdare: 

Jag vill att det ska finnas mer stöd, inte gruppterapi där man sitter och lyssnar 

på alla andras jobbiga situationer, jag behöver styrka. Jag blir bara 

deprimerad av att lyssna på de andra. (K3) 

5.4 Maktaspekten mellan makarna  

Respondenterna kände i stor utsträckning att de kunde påverka vården deras partners fick ta 

del av. En respondent påtalade dock problematiken med självbestämmanderätten för hennes 

partner, att hon upplevde att det fanns ett glapp i systemet. Hon kände sig maktlös då hon ville 

att maken skulle komma till ett korttidsboende på grund av att hon var rädd att hon inte skulle 

orka länge till. Maken nekade korttidsplats då han var rädd att det skulle bli en permanent 

boendesituation och då kan den offentliga sektorn inte tvinga personen. En respondent 

berättade att hon uttryckt sitt missnöje angående stödinsatser men att hon inte upplevt att 

någon förändring skett, medan vissa respondenter berättade att de var med och påverkade hur 

personalen utförde sitt arbete. En kvinna berättade att det inte spelade någon större roll för 

henne vem det var som utförde vård- och omsorgsinsatserna, men att hon kunde påverka hur 

personalen utförde insatserna för att det skulle bli så bra som möjligt för hennes make: 

Nja, alltså det kan han ju vara ibland men det kvittar om det är jag eller någon 

annan. När någon annan gör och det inte riktigt blir rätt så kan jag vara med 

och visa lite, säga till hur de ska göra. (K1) 

Respondenterna upplevde i stor utsträckning att deras partners var i en beroendeställning 

gentemot dem. En kvinna berättade att hennes partner kunde be om hjälp men att hon själv 

bestämde ifall hon ska hjälpa honom eller inte: 

Ja det är klart att han ropar på mig när han vill någonting, men sedan 

bestämmer jag om jag ska gå och fråga vad han vill ha hjälp med eller inte. 

Håller jag på med något så avbryts jag inte. Om det hänt något och han 

skriker så, annars så gör jag inte det. (K2) 
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En man beskrev att hans partner saknade initiativförmåga och att han, trots försök till att ge 

sin maka möjligheten att välja, i slutändan ändå fick bestämma vad de skulle göra eller inte 

göra: 

Ja det får man nog till att säga svårt, även om jag frågat om vi ska göra något, 

ska vi göra det, så får man ingen reaktion. Det blir jag som får välja. (M1) 

Att respondenterna fått inta en ny position i relationen framkom i empirin, den föränderliga 

maktpositionen tycktes ändå inte ändra makarnas relation till varandra.  

5.5 Relation mellan makarna 

Flera av respondenterna uttryckte att de inte hade blivit mer irriterade på sin partner efter att 

maken/makan insjuknat i en demenssjukdom, just på grund av att de visste att partnern var 

sjuk. Gällande ifall makarna med demenssjukdom förväntade sig att anhörigvårdarna skulle 

vårda dem, ställde sig respondenterna i två läger. Ungefär hälften av respondenterna trodde 

inte att deras partners förväntade sig att de skulle vårda dem, medan resten av respondenterna 

trodde att deras partners förväntade sig det. Alla respondenter var överens om att de ville 

vårda sina makar på grund av deras kärlek till varandra. En man berättade att han älskade sin 

fru och att han ville hjälpa henne, men att han inte skulle orka ha det fulla vårdansvaret för att 

klara av vardagen och rå om relationen med sin partner på ett hälsosamt sätt: 

Jag vill hjälpa henne, tro det efter alla dessa åren. Men jag tror inte att jag inte 

skulle klarat upp det utan växelvården. [...] Jag älskar henne, nej har man levt 

ett liv ihop på det viset finns det ju inte, och vi har aldrig varit ovänner på den 

tiden. Självklart finns det känslor på det viset. (M2) 

Respondenterna berättade att de var måna om sina partners och ville att de skulle ha det bra, 

att partnern alltid ställt upp för dem och att de nu ville ställa upp tillbaka. Respondenterna 

ville i den mån det var möjligt ha kvar sina partners i hemmet och poängterade att de 

fortfarande älskade sina partners. En kvinna beskrev att hon ville ha sin make hemma och att 

hon fortfarande hade känslor för sin partner, att hon var mån om relationen men att hon 

önskade mer tid till sin make: 
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Jag älskar honom och ja man gör ju vad man kan för varandra. [...] Ja det 

känns bra att vi får bo tillsammans och att han inte behöver vara borta, men 

jag skulle gärna ha någon som är här och hjälper till som en hushållerska som 

kan hjälpa till i hemmet så att vi får tillbringa all tid tillsammans. Vill ha lite 

hjälp och det beror på ifall han blir sämre eller inte för i så fall skulle jag inte 

svara som jag gör nu. (K2) 

Respondenterna var överens om att de inte ville överlämna vården, trots att de till en viss del 

hade gjort det. Respondenterna som hade sina partners på särskilt boende uttryckte att de 

egentligen inte velat överlämna vården, men att det varit den ohållbara hemsituationen som 

gjort att partnern inte längre kunde bo kvar i hemmet. Alla respondenter uttryckte att 

känslorna till deras partners inte hade förändrats, men vissa respondenter berättade att 

relationen förändrats, att de var sorgsna över att inte kunna uppleva allt tillsammans som förr. 

En kvinna beskrev hur äktenskapet förändrats efter partnerns insjuknande  

På något sätt så är det inget äktenskap längre. Det har det inte varit sedan X 

blev sjuk. Min X är det ju inte längre. [...] Värst är att man inte har någon att 

diskutera saker med längre. (K4) 

För att bättre få en förståelse för vad resultatet innebär kommer resultatet analyseras i relation 

till teori, tidigare forskning, socialkonstruktionism och begreppen genus och makt.  
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6 Analys  

Här nedan kommer analysen av vår empiri framställas. Empirin har analyserats utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv med hjälp av begreppen makt och genus, vidare har 

tidigare forskning använts för att få förståelse för empirin. Vidare kommer Twiggs modeller 

teoritestas mot empirin för att se om respondenternas upplevelser överrensstämmer med den 

offentliga sektorns syn på dem.  

Genom att ställa tidigare forskning mot ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan en 

förståelse för skillnader och likheter mellan männens och kvinnornas roller belysas. 

Kvinnornas roll i samhället har styrts av normen att de främst har haft ansvar över hushållet, 

medan männen styrts av en annan norm som förvärvsarbetare. Förväntningar på män och 

kvinnor gällande omsorgsarbete är på grund av detta olika. Brown och Chen (2008) menar att 

män upptäcker förändringar hos sina partners i ett tidigare skede än vad kvinnorna gör, vilket 

leder till att männen också ansöker om hjälp från den offentliga sektorn tidigare. Kvinnorna 

upptäcker demenssjukdomen i ett senare skede och tar kontakt med den offentliga sektorn 

först när fler eller större incidenter påträffats i hemmet. Ett sätt att förstå skillnaden är att se 

kvinnorna som tillhörande den privata sfären, medan männens domän ligger i större 

utsträckning inom den offentliga sfären. Kvinnans roll i den privata sfären har setts som 

normativ, vilket gör att den vårdande rollen kan ses som en naturlig del av kvinnans 

ansvarsområde. Männens roll i vårdsammanhang är inte en typiskt manlig norm vilket skulle 

göra det mer socialt accepterat att ansöka om hjälp för vård- och omsorg då männens 

omsorgsgivande inte setts som passande eller som tillräckligt god omsorg. Studiens 

respondenter är inte representativa för hur tidigare forskning framställer anhörigas handlande 

när deras partners insjuknar i demenssjukdom. Respondenternas reaktioner på när partnerns 

demenssjukdom uppenbarade sig var snarare individuella än normativt kopplade till genus. 

Människor är olika och har individuella tankar om verkligheten och vad som händer i den.  

Eftersom både männen och kvinnorna i den aktuella studien hjälpte sin partner i den mån de 

klarade av stämmer resultatet överens med Papastavrou, et.al., (2007) och Ostwald (2009) 

som menar att det inte finns några större skillnader på vilka vårdinsatser anhörigvårdaren 

utför mellan könen. Ruppanner (2008) menar att kvinnor utförde hushållssysslor i större 

utsträckning än vad männen gjorde i en parrelation där båda makarna var friska. Ifall 
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kvinnorna har utfört hushållssysslorna i hemmet kan det bli mer märkbart för mannen att 

upptäcka förändringar kring kvinnans förändrade beteendemönster, exempelvis genom att 

ansvarsområden som skötts i alla år börjar fallera.  

Demenssjukdomen yttrar sig på varierande vis vilket gör att anhörigvårdarna reagerar olika 

beroende på situationen. Att demenssjukdomen inte heller har ett klart uttryck kan påverka att 

anhöriga inte riktigt vet vad de kan förvänta sig av sjukdomen, människor vet olika mycket 

beroende på exempelvis tidigare kunskap och sociala kretsar. Något som däremot stämde 

överens med studiens insamlade data i enlighet med Jansson, Nordberg och Grafström (2001) 

var att respondenterna var den främsta källan för att vårda partnern med demenssjukdom och 

att den “friska” partnern fått ta över hela hushållsansvaret och allt som hörde därtill efter att 

partnern insjuknat i en demenssjukdom. Det kan förstås som en konstruktion utifrån 

äktenskapliga löften som givits till varandra, då samhället har en inställning till äktenskap om 

att makar ska visa trohet och hänsyn till varandra, vilket kan blandas med ansvar och 

förpliktelser till varandra. Tanken om att makar har förpliktelser till varandra och ska ställa 

upp för varandra påverkar även tidpunkten för när anhörigvårdaren ansöker om hjälp från den 

offentliga sektorn, vilket ofta blir i ett senare skede. Respondenterna upplevde att de ville ta 

hand om sina partners så länge de klarade av vardagssituationen. Även Brown & Chen (2008) 

understryker att den offentliga sektorn kommer in i ett senare skede när partnern med 

demenssjukdom har en nära anhörig. Att stödet från den offentliga sektorn kommer in i ett 

senare skede, i de flesta fall, innebär att respondenterna ansvarat för hushållet och vården 

kring deras partners under en längre tid. Det kan innebära att relationen mellan makarna har 

förändrats från ett jämställt förhållande till ett vårdande förhållande. Ett jämställt förhållande 

är även det en konstruktion som bland annat innebär att makarna tillsammans gjort en 

fördelning av hushållet som inte längre går att hålla fast vid.  

Insatserna som respondenterna utförde gentemot sina partners med demenssjukdom kan ses 

som ett socialt samspel mellan makarna, men även med andra närstående och den offentliga 

sektorn. Respondenterna styrde främst över vilka insatser de valde att utföra och vilka insatser 

de valde att lämna över till den offentliga sektorn. Respondenterna hade även makten att välja 

om de ville hjälpa sina partners när de bad om hjälp, vilket skapade en maktutövning i 

relationen oberoende av vilken maktstruktur som rått i relationen innan partnern blivit sjuk. 

Vi ser även utifrån respondenternas svar att maktutövningen sker åt motsatt håll. Partnern 

med demenssjukdom utövar makt i den bemärkelsen att hen mer eller mindre styr 
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anhörigvårdarens vardag. Respondenterna uttryckte att de satte sig själva i andra hand för att 

se till att partnern tillförsäkrades en trygg vardag. I enlighet med Hacking (2000:84) bidrar 

alla individer till maktstrukturer och således även studiens respondenter. Den maktstruktur 

som tidigare funnits i relationen har efter partnerns insjuknande blivit annorlunda i den 

bemärkelsen att personen med demenssjukdom hamnar i en beroendeställning gentemot sin 

make/maka. Oavsett vilken maktrelation paret haft tidigare, uttryckte alla respondenter att de 

efter partnern blivit sjuk fått ta alla större beslut och ansvara för all planering. Enligt Brown 

och Chen (2008) anser sig anhörigvårdande makar vara bäst lämpade att ta hand om sin 

partner, vilket bidrar till att de i den mån det är möjligt vill kunna vårda sin partner i hemmet. 

Detta såg även vi stämma överens med vad respondenterna berättat. Genom att utföra 

vårdinsatserna kan anhörigvårdarna påverkas genom känslor av utmattning och förlorad 

energi.  

Äktenskapet kan ses som en social konstruktion där äkta makar ska visar hänsyn och trohet 

till varandra, blandat med ansvar och förpliktelser som egentligen inte anhörigvårdarna är 

skyldiga till. Dock menar anhörigvårdare, enligt Ghanzanfareeon Karlsson (2006:9), att 

äktenskapet medför att makar ska vara fysiskt närvarande och att de har förpliktelser och krav 

på anpassning gentemot sin partner, vilket delvis stämmer överens med respondenternas svar. 

De flesta av respondenterna påtalade att de kände en stark vilja att vårda och rå om sin 

partner, men att de inte kände att det på något sätt skulle vara ett krav utifrån. Några av 

respondenterna påtalade att de kände att deras partners förväntade sig att de skulle sköta om 

dem, vilket ställde ett sorts känslomässigt krav att ta hand om sin partner. Dock framhöll 

respondenterna att kravet byggde på relationen de hade till varandra och deras känslor för sina 

partners. 

På grund av samhällets och anhörigvårdarnas egna förväntningar på att ansvara över sin 

partner kan anhörigvårdarnas hälsa påverkas negativt då de ofta tar ett tyngre ansvar, både 

fysiskt och psykiskt, än vad de egentligen har kapacitet till. Ostwald (2009) menar att 

anhörigvårdare sätter sin partner i första hand och på så vis försummar sin egen hälsa för att 

vårda sin partner, vilket medför att anhörigvårdarna upplever att de inte är berättigade egen 

tid. Det framkommer även att männen upplever att har mer egen tid än vad kvinnorna 

upplever att de har. Att männen upplever egen tid i högre utsträckning än kvinnorna gör kan 

återigen kopplas till en normativ syn om att kvinnornas vårdande roll är naturlig medan 

männen, enligt den manliga normen, inte har en naturlig del i vårdgivandet. Männen kan 
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utifrån samhällets normativa syn om att de inte är självklara vårdgivare, uppleva att de har rätt 

till egen tid i högre utsträckning och därmed utnyttjar möjligheten till egen tid i högre grad än 

kvinnorna. Att det skulle vara någon skillnad mellan männen och kvinnorna gällande känslan 

av berättigad egen tid sågs inte i studien, men alla respondenter var överens om att deras hälsa 

bortprioriterades av sig själva och att deras vardag kretsade kring sin partner. 

Papastavrou, et.al. (2007) beskriver att makar till personer med demenssjukdom upplever en 

förlust när deras partners erhåller sjukdomen och i vissa fall kan förlusten jämföras med en 

bortgång. Anhörigvårdarna känner att deras partners inte är som de en gång var, då 

sjukdomens symtom bland annat är personlighetsförändringar och förändrat beteende. Dessa 

känslor var individuella hos respondenterna och sågs vara lika hos både kvinnorna och 

männen. Tankarna om demenssjukdomen kan konstrueras i möten med vänner, familj eller 

föreningar, där personer influerat varandra. Respondenterna kan behöva råd och stöd för att 

hantera partnerns sjukdomsförlopp, vilket i dagsläget är bristfällig. 

Ghazanfareeon Karlsson (2006:13) understryker att ifall personen med demenssjukdom får 

mycket hjälp och stöd från sin make/maka förlorar hen makt i relationen. Om personen med 

demenssjukdom istället väljer att inte ta emot stöd och hjälp från sin make/maka kan hen 

bevara sin makt i relationen. Personen med demenssjukdom kan även ses ha makt i relationen 

då hen behöver mycket stöd och hjälp, vilket respondenterna uttrycker att de tillförsäkrar att 

partnern får. Enligt Hacking (2000:84) är makt ett begrepp som innebär överordning och 

underordning i alla relationer, i olika grad och är mer eller mindre synlig. I en relation där en 

person insjuknar i demenssjukdom, hamnar personen i en beroendeställning både gentemot 

sin make/maka och till samhället. Att andra människor då kan anse sig ha rätt att bestämma 

över personens liv, mer eller mindre, är socialt vedertaget och normaliseras i samhället som 

ett uttryck för välmening. De flesta respondenter uttryckte att de var i en maktposition genom 

att förklara att de kunde besluta om vad de ville hjälpa sin partner med och att de även hade 

möjlighet att påverka stödet från den offentliga sektorn. Flertalet respondenter menade även 

att de hade stort inflytande över innehållet i insatserna partnern fick i hemmet men också ifall 

partnern exempelvis skulle få flytta in på särskilt boende. Dock kan det bli problematiskt, som 

en av respondenterna nämnde, om partnern med demenssjukdom nekar till en insats, då 

självbestämmanderätten fortfarande gäller. Respondenten fick då anpassa sig till partnerns 

beslut. Personen med demenssjukdom har kvar makten att bestämma över sin egen tillvaro 

och kan på så sätt delvis bevara, men även utöva makt i relationen.  
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Twigg (1989) tar upp tre modeller som belyser anhörigvårdare ur olika synvinklar; 

anhörigvårdaren som resurs, anhörigvårdaren som medarbetare och anhörigvårdaren som 

medklient. Twiggs modeller kan förstås som sociala konstruktioner som kan fungera som ett 

redskap för att tydliggöra anhörigvårdares olika roller i relation till den offentliga sektorn. 

Modellerna är föränderliga och går att tolka utifrån olika typer av anhörigvårdare, i olika 

samhällen och över olika tidsepoker. Samtidigt som det finns positiva sidor med att 

modellerna går att tolka, exempelvis att de kan användas över tid även om samhället 

förändras, kan det även finnas negativa aspekter av modellerna som föränderliga. Enligt 

Payne (2008:262) menar kritiker att formella bedömningar inte stämmer överens med det 

socialkonstruktionistiska perspektivet då uppsatta mål och riktlinjer kan bli svåra att fastställa 

om bedömningarna är tolkningsbara. Twiggs modeller kommer kritiskt granskas och 

modifieras; dels till att istället för att studera relationen mellan anhörigvårdare och offentlig 

sektor, studera relationen mellan anhörigvårdare och deras makar med demenssjukdom. 

Studiens resultat har även lett till att en ny, kompletterande modell har tagit form och skapats; 

anhörigvårdare som partner. 

Respondenternas svar stämde inte överens med modellen anhörigvårdare som resurs trots att 

anhörigvårdarna kände att de hade det övergripande ansvaret för vården om sin partner. 

Twigg (1989) beskriver att modellen avser anhörigvårdaren som en resurs i omsorgsarbetet 

och som tas för givet av den offentliga sektorn. Respondenterna kände att de trots 

vårdtyngden hade ett eget val att välja hur mycket stöd och hjälp de kunde få från den 

offentliga sektorn.  

Anhörigvårdare som medarbetare stämde inte heller helt överens med vad respondenterna 

berättat. Respondenterna kände förvisso att de fick stöd och hjälp men att det skulle finnas 

mer stöd för anhörigvårdare för att känna sig trygga i hemmet. Twigg (1989) menar att 

modellen avser ett samarbete mellan den offentliga sektorn och informellt stöd där 

anhörigvårdarens roll semiprofessionaliseras och blir en del i vård- och omsorgsprocessen.  

Utifrån empirin kan respondenterna delvis kopplas till modellen anhörigvårdarna som 

medklienter då stödet från den offentliga sektorn så som växelvård, daglig verksamhet och 

avlastning, trots att det beviljas för personen med demenssjukdom, blir ett stöd för 

anhörigvårdaren. Även om inga respondenter fick några direkta insatser riktade till sig så 

kunde vi förstå att insatserna som beviljades för deras partners underlättade för 
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respondenterna och gjorde att respondenterna orkade med vardagen. Twigg (1989) menar att 

anhörigvårdande äldre makar oftast definieras som medklienter på grund av hög ålder och 

andra möjliga funktionsnedsättningar. Trots det så ses anhörigvårdare som sekundära klienter 

där interventionerna i första hand är till för att stödja anhörigvårdaren.  

Trots de tre beskrivande modellerna Twiggs utformat anser vi att de inte passar in fullt ut på 

respondenternas svar. Det kan bero på att Twiggs modeller riktar sig mot den offentliga 

sektorns syn på anhörigvårdare, men det kan även bero på att modellen är över 26 år gammal 

och det har hänt en hel del i samhället sedan dess. Bland annat har Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) lagt till en stödjande paragraf år 2009 för att anhörigvårdare ska få stöd och hjälp 

från den offentliga sektorn för att underlätta i vardagen. På grund av de ovanstående 

anledningarna har vi tagit fram en fjärde modell som anses vara mer passande för vad 

respondenterna svarat vid intervjutillfällena. Modellen har sin utgångspunkt i 

kärleksrelationen mellan respondenterna och deras makar.  

Den fjärde modellen anhörigvårdare som partner har sin utgångspunkt i Äktenskapsbalken 

(SFS: 1987:230) 1 kap 2 § 1 st. som beskriver att makar ska visa trohet och hänsyn till 

varandra. Att visa trohet och hänsyn till varandra är en bas som alla respondenter nämnt vid 

intervjutillfällena som en anledning till varför de ville vårda sina partners på olika vis, 

alltifrån att de skötte partnerns vård- och omsorg till att de ägnade större delen av sin tid till 

att “övervaka” sin partner för att försäkra sig om att hen hade det bra. Respondenterna hjälpte 

sina partners för att de ville, inte för att de var tvungna och tog kontakt med den offentliga 

sektorn i sista hand, när hen inte längre klarade av att tillförsäkra sin partner trygghet i 

vardagen.  

Relationen mellan makar bör prioriteras, istället för hur mycket hjälp anhörigvårdarna upplevs 

behöva kring sina partners med demenssjukdom. Att kategorisera anhörigvårdarna utifrån 

deras vårdbehov upplevs inte vara rättvist. Enligt Twiggs modeller är anhörigvårdarna mer 

eller mindre sekundära och prioriteras inte i rätt bemärkelse. Att sätta en stämpel på 

anhörigvårdaren som resurs, medarbetare eller som medklient är något den offentliga sektorn 

inte bör lägga värderingar i. Genom att synliggöra anhörigvårdarnas upplevelser av relationen 

till sin partner och att de sätter sig själva i andra hand bör lyftas fram och beaktas. Utifrån 

intervjuerna har det framkommit att kärleken har en stor roll i varför makar väljer att vårda 

sina demenssjuka partners i den mån de har kapacitet till. Respondenterna nämnde att de 



 
 

Institutionen för socialt arbete 
 

37 

 

ansåg det vara värt att minska på sina egna aktiviteter för att kunna tillförsäkra att partnern 

skulle få en bra och trygg vardag.  
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7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med att använda kvalitativ metod var att det passade in på studiens ändamål, då 

studiens syfte var att vilja förstå anhörigvårdande makars roll och vardagssituation i relation 

till sina partners med demenssjukdom. Vi hade även som syfte att teoritesta Twiggs modeller 

för att se om modellerna passade in på empirin.  

Den aktuella studien har äldre makar som vårdar sina partners med demenssjukdom som 

urvalsgrupp, för att få anhörigvårdarnas syn på sin roll i relation till sin partner. Anledningen 

till inriktningen på anhörigvårdare till personer med demenssjukdom beror på att sjukdomen 

yttrar sig på andra vis än vad det ordinära åldrandet eller endast fysiska 

funktionsnedsättningar gör. Demenssjukdomar kan exempelvis enbart yttra sig i 

beteendeförändringar och behöver inte påverka fysiken, vilket innebär att anhörigvårdarna 

behöver emotionellt stöd på ett annat vis än när det gäller fysiska åkommor hos partnern. Det 

kan vara lättare att se en fysisk nedsättning hos sin partner och därmed kunna sätta in 

konkreta insatser från den offentliga sektorn, som till exempel hjälp vid förflyttning. Ifall det 

handlar om beteendeförändringar hos partnern kan det vara svårare att komma till insikt om 

att offentligt stöd behövs, exempelvis har vi upplevt att anhöriga så långt som möjligt försöker 

stötta upp i hemmet utan offentliga insatser. Att medverka i projektet Leva med demens, vård 

och vårdsystem anser vi har varit en fördel då det redan fanns respondenter som föll inom den 

aktuella studiens målgrupp. Ett bortfall skedde i studien då den ena respondenten var en dotter 

till personen med demenssjukdom. Anledningen till att intervjun hölls med en dotter var på 

grund av att det var en övningsintervju som gjordes innan inklusionskriterierna var 

färdigställda. Bortfallet kompenserades inte med ytterligare en intervju av anledningen att de 

övriga respondenternas svar var tillräckliga för studien. 

Vi har tidigare erfarenheter och förförståelse gällande anhörigvårdare. Genom förförståelsen 

var det lättare att förstå vissa termer anhörigvårdarna benämnde, vilket gjorde att samtalen 

flöt på bättre än om förförståelse hade saknats. Förförståelsen har vid resultat- och 

analysdelen påverkat resultatet genom att det redan innan har funnits en tanke om vad studien 
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skulle inrikta sig på. Detta kan ses som problematiskt då vissa aspekter kan ha uteslutits och 

eventuella förhastade slutsatser funnits sedan tidigare. Vi var medvetna om detta och försökte 

vara öppna för nya infallsvinklar för att framställa insamlad data på ett rättvist sätt. Genom att 

kvalitativ innehållsanalys användes, bearbetades den insamlade empirin flera gånger och 

tematiserades för att inga viktiga komponenter skulle missas. En ständig dialog hölls om det 

insamlade materialet och om vilka kategorier svaren från respondenterna tillhörde. 

Uppdelningarna som gjorts av inhämtat material och intervjuerna gjordes för att kunna 

effektivisera studien, då den hade en tidsram på knappt tio veckor. Vi övervägde att göra alla 

intervjuerna tillsammans till en början men kom sedan fram till att det var mer lämpligt att 

utföra dem var för sig för att kunna ge respondenterna mer utrymme och inte känna av någon 

press eller underordnad maktposition i situationen. Intervjuerna hölls redan innan kursen 

startade, vilket gjorde att vi inte var helt klara med vad studien skulle inrikta sig mot. Detta 

ledde till att följdfrågorna som ställdes kanske inte var nödvändiga till studiens nuvarande 

syfte. Något som kan ses vara problematiskt med uppdelningen som gjorts i under arbetets 

gång, är att vi är olika individer med olika förförståelse vilket kan ha lett till att olika 

vinklingar gjorts vid sammanfattningarna och i intervjusituationerna. På så vis kan viss fakta 

uteslutits av en av oss medan den andra kanske hade lyft upp det. Vetskapen om 

problematiken har gjort att det förts diskussioner om sammanfattningarna innan 

informationen förts in i examensarbetet.  

I studier ska etiska övervägande alltid göras. Det innebär bland annat att respondenterna ska 

skyddas, respekteras och framställas på ett korrekt och respektfullt sätt, samt att nytta ska 

vägas mot risk i studien. En risk med studien kan exempelvis vara att respondenterna kan 

känna att de inte framställs rättvist i slutresultatet. Det har vi tillgodosett genom att alla 

respondenternas tankar och åsikter i de olika kategorierna har framkommit, både när alla 

respondenter varit eniga, och när deras åsikter har skiljt sig från varandra. I samtycket 

framkom det bland annat att respondenterna fick avbryta intervjun när de ville och att de inte 

behövde svara på de frågor de kände sig obekväma med. Det påminde vi respondenterna om 

under intervjutillfället för att respondenterna skulle känna att det var en positiv och trygg 

upplevelse. Vissa av frågorna ville respondenterna inte svara på och då gick vi vidare till 

nästa fråga. Någon maktskillnad kände vi inte av vid intervjutillfällena, delvis för att det redan 

från början var tydliggjort att det var respondenterna som styrde intervjun och att den skedde 

på deras villkor.  
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7.2 Resultatdiskussion 

I och med att studiens urval riktar sig till den äldre generationen påvisade det att den 

normativa arbetsfördelningen mellan könen fanns i relationerna där männen stod för den 

främsta källan till hushållets inkomst medan kvinnorna skötte hushållet. Ansvaret den “friska” 

partnern fick ta efter sin partners insjuknande var detsamma mellan könen. Att både männen 

och kvinnorna tog ansvar för sina partners med demenssjukdom kan kopplas till den 

äktenskapliga “skyldigheten”, att stå vid sin makes/makas sida oberoende av den rådande 

situationen. Vi tror inte att normerna i samhället gällande de manliga anhörigvårdande 

makarnas omsorg skulle ses vara underordnad kvinnans kunskaper, då alla respondenter 

uttryckte att de efter partnerns insjuknande tog hand om hen i den utsträckning 

anhörigvårdaren hade förmåga till.  

Vi anser det problematiskt att skilja mäns och kvinnors intuition åt gällande 

beteendeförändringar hos partnern så som tidigare forskning framställer det. Däremot kan 

förändringarna vara mer eller mindre tydliga beroende på vilka uppgifter makarna haft i 

hushållet. Eftersom kvinnorna främst ansetts vara de som ansvarat för hushållssysslorna kan 

oförmågan att utföra sysslor bli mer påtaglig om paret haft en sådan fördelning. 

Anhörigvårdarnas könstillhörighet bör inte utgöra någon mall för hur män eller kvinnor tros 

handla när deras partners får en demenssjukdom. Det verkar istället vara individuella tankar 

och känslor som avgör hur anhörigvårdarna hanterar situationen. Likaså tror vi inte att 

könsrollerna har någon signifikant betydelse angående när anhörigvårdaren väljer att ansöka 

om stödinsatser och hur lite eller mycket formellt stöd partnern behöver, utan även vad gäller 

hjälp från den offentliga sektorn är det individernas individuella tankar och kapacitet som 

styr. Det rör sig troligtvis mer om förmågan att göra bedömningar än en socialt konstruerad 

roll. Däremot fanns gemensamma komponenter mellan tidigare forskning och respondenterna, 

vilket var att anhörigvårdarna ansåg att ingen kunde ta hand om deras partners bättre än de 

själva. Vi tolkar respondenternas svar som att könstillhörigheten inte spelade någon roll utan 

att det även här handlade om anhörigvårdarens individuella känslor och kapacitet som styrde 

hur mycket stöd hen ville ha till sin partner från den offentliga sektorn. Även den offentliga 

sektorn styr hur mycket stöd och hjälp ett par kan få genom en biståndsbedömning, samt att 

anhörigvårdare inte alltid har kunskap om vad de har rätt att ansöka om och får på grund av 

det inte alltid den hjälp de behöver. Det är problematiskt att det inte finns några specifika 
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insatser för att lätta trycket för anhörigvårdarnas psykiska välmående då de enda insatserna 

den offentliga sektorn erbjuder riktar sig till personen med demenssjukdom. Även om 

insatserna underlättar för anhörigvårdarna kan personen med demenssjukdom fortfarande 

neka insatserna, eftersom de riktar sig till hen, och då gäller personens självbestämmanderätt. 

Anhörigvårdarna kommer i någon form av “glapp” där, trots att det står i lagstiftningen att 

anhöriga som vårdar ska få stöd, så finns inga insatser som beviljas till dem. Vi anser att det 

skulle behövas mer stöd till anhörigvårdare, olika aktiviteter och informationsmöten som 

passar de flesta anhörigvårdares behov. Det är problematiskt när en anhörigvårdare till en 

person med demenssjukdom är i behov av avlastning, men där personen med demenssjukdom 

nekar till insatsen. Givetvis är det viktigt att varje individ har makt över sitt eget liv och 

situation, men eftersom en del i sjukdomen är att personen med demenssjukdom kan sakna 

insikt i sjukdomen och där med inte veta vad de svarar ja eller nej till, kan deras beslut 

påverka anhörigvårdarna på ett negativt sätt. Detta är ett svårt dilemma, å ena sidan måste 

individens självbestämmanderätt beaktas och å andra sidan måste anhörigvårdarnas hälsa och 

välbefinnande finnas i åtanke. Är det rimligt att anhörigvårdaren ska flytta från det 

gemensamma hushållet för att den demenssjuke partnern motsätter sig hjälp och stöd från den 

offentliga sektorn? Är det humant att tvinga den demenssjuke att flytta från parets 

gemensamma hem för att anhörigvårdaren inte klarar av att ta hand om sin partner? 

En förbättring hos den offentliga sektorn gällande utformningen av insatserna och personalens 

stressade arbetsnivå skulle göra anhörigvårdarna tryggare och mer avslappnade. En av 

respondenterna, vars make bodde på särskilt boende, uttryckte även att det fanns för lite 

personal tillgängligt. Mer personal skulle kunna leda till att anhörigvårdare skulle känna sig 

tryggare med att ta emot offentligt stöd, då respondenterna upplevde att personalen var för 

belastade och inte hann se till partnerns alla behov. Ifall det offentliga stödet skulle bli bättre, 

bland annat om personalen skulle känna sig mindre stressad, skulle anhörigvårdarna kanske ta 

emot mer hjälp från den offentliga sektorn och på så vis minska viss belastning hos 

anhörigvårdarna. Dock behövs det mer stöd för anhöriga så att de kan få hjälp med att 

bearbeta partnerns insjuknande, för att själva inte tappa livsgnistan och aktiviteter i vardagen 

där de kan integrera med andra människor. Det stöd som finns idag är gruppterapi vilket inte 

passar alla individer eller räcker till så att alla anhörigvårdare kan få ta del av den. Ett större 

spektra skulle behövas för att nå ut till så många anhörigvårdare som möjligt för att 

tillförsäkra den övergripande gruppens välmående.  
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Anhörigvårdaren intar en maktposition i relationen vilket kan ses som problematiskt då 

anhörigvårdaren kanske inte vill inta den givna maktpositionen i relationen, men mer eller 

mindre tvingas in i den. Det kan vara så att paret tidigare haft en ansvarsfördelning som 

fungerat mellan dem innan den ena partnern blir sjuk. Den “friska” partnern kan tycka det 

känns skrämmande att få ta över allt ansvar och behöva fatta stora beslut, beslut som kanske 

tidigare fattats tillsammans. Ett sätt kan vara just att låta någon annan ta över vissa delar av 

ansvaret för att behålla en så jämlik relation som möjligt jämfört med tidigare. Även personen 

med demenssjukdom intar en maktposition som kan ses som en form av motmakt gentemot 

den anhörigvårdande maken/makan. Partnern med demenssjukdom behöver  stöd och hjälp i 

vardagen, anhörigvårdaren ägnar en stor del av sin vardag till att stötta sin partner. Det kan 

leda till att anhörigvårdaren ofta sätter sina egna behov i andra hand, vilket påverkar deras 

hälsa på ett negativt sätt.   

Relationen mellan makar när en person får en demenssjukdom kan bli både påfrestande och 

belastande. Vissa anhörigvårdande makar kan känna att de inte har rätt att bli irriterade på 

sina partners då de är sjuka. Detta kan ses som problematiskt eftersom anhörigvårdarna inte 

känner att de har tillåtelse att visa sina känslor på grund av partnerns insjuknande i 

demenssjukdom, även om anhörigvårdarna känner en frustration. Att hålla frustrationen inom 

sig kan leda till att anhörigvårdaren till slut bryter ihop av för hög belastning och inskränkta 

känslor som inte kommit ut. Studien visar att känslorna i relationen inte har förändrats, trots 

insjuknandet av partnern ser vi som en positiv aspekt då det finns ljusa stunder i vardagen för 

anhörigvårdaren trots vårdansvaret. Om den offentliga sektorn, som nämnts tidigare, skulle 

tillsätta mer hjälp i hemmet kring hushållet skulle anhörigvårdarna kunna ägna mer tid till sin 

partner och rå om relationen de har gentemot varandra.  

Twiggs modeller har nu modifierats och en fjärde modell har konstruerats. I relation till 

modellerna har vi inte tagit med aspekten om hur mycket ansvar varje anhörigvårdare har så 

som Twigg har gjort i sina modeller. Det problematiska med att utesluta mottagandet av stöd i 

den aktuella studiens modell är att anhörigvårdarnas roll som vårdgivare inte definieras. 

Anledningen till varför vi valt att utesluta en beskrivning av mottagandet av stöd från den 

offentliga sektorn, beror på att Twiggs modeller beskriver den hjälpbehövande som den 

primära vårdtagaren och anhörigvårdarna enbart som en sekundärklient i alla tre befintliga 

modeller. I och med att anhörigvårdarna betraktas som sekundärklienter beaktas inte deras 

vårdbehov och en kategorisering av anhörigvårdarna kan vara svår att fastställa. 
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Respondenterna uttryckte att relationen till sina partners var den viktigaste anledningen till 

varför de ville vårda sina partners. De vårdade sina partners för att de ville och inte för att de 

kände sig tvungna på grund av påtryckningar utifrån eller skyldigheter gentemot varandra. 

Utifrån vad respondenterna sagt ansåg vi det inte vara rättvist att kategorisera anhörigvårdarna 

utefter hjälpen de fått från den offentliga sektorn utan har lagt vikten på relationen paret hade 

gentemot varandra. Det är positivt att makarna är måna om sina partners och relationen till 

varandra. Dock kan det vara en faktor som gör att anhörigvårdarna tar på sig för mycket 

ansvar, både fysiskt och psykiskt, och därmed försummar sin egen hälsa. Det kan innebära att 

deras hälsotillstånd försämras fortare än vad det skulle gjort om de tog emot mer offentligt 

stöd, som de faktiskt är berättigade till. Den aktuella studien kan utveckla stöd för 

anhörigvårdande makar som har en partner med demenssjukdom för att kunna underlätta 

anhörigvårdarnas vardag. Ett utvecklat stöd skulle kunna ge anhörigvårdarna utrymme att 

vårda relationen med sin partner med demenssjukdom, då det framkom att det är en viktig 

komponent till att anhörigvårdare vill vårda sina partners. Exempelvis skulle den offentliga 

sektorn kunna erbjuda mer serviceinsatser så som städning, hjälp med tvätt och inköp, för att 

avlasta anhörigvårdande makar och ge utrymme för att vårda relationen med sin partner. 

7.3 Slutsats 

Utifrån insamlad data fanns det inte några större skillnader mellan könen gällande 

ansvarsfördelning och insatser efter partnerns insjuknande, utan det berodde på 

respondenternas egna tankar, känslor och kapacitet. Genom analysering av det ovannämnda, 

samt anhörigvårdares hälsa, makarnas relationer gentemot varandra och maktskillnaderna i 

relationen hade vi som avsikt att koppla anhörigvårdarnas syn på sin roll till Twiggs modeller. 

Eftersom Twiggs modeller riktar sig mot den offentliga sektorns syn på anhörigvårdare gick 

det inte att tillämpa någon av modellerna fullt ut för studiens resultat. En fjärde modell lades 

till som ett komplement till Twiggs modeller, av anledningen att anhörigvårdarnas syn på sin 

roll inte passade in i någon av Twiggs modeller. Respondenterna uttryckte att de ville vårda 

sina partners på grund av kärlek och att respondenterna upplevde att de var bäst lämpade för 

att se till så att partnern fick en trygg och meningsfull vardag. Genom att tillförsäkra partnern 

en meningsfull vardag satte respondenterna sina egna aktiviteter i andra hand och lät vardagen 

kretsa kring sin partner. Respondenterna upplevde på så vis sig själva som viktiga 

komponenter i partnerns liv och försatte sin egen hälsa i andra hand. Från en uppdelning av 
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hushållssysslorna paret tidigare gjort tillsammans, har i och med partners insjuknande gjort att 

den andre maken/makan fått ta över hela hushållsansvaret och erbjuder vård och omsorg till 

sin demenssjuka partner. Det är den ”friska” maken/makan som i stor utsträckning beslutar 

om vilken vård- och omsorg de erbjuder sin partner eller vilken hjälp de väljer att ta emot från 

den offentliga sektorn. Dock påpekade vissa respondenter att de skulle vilja se en förändring i 

själva utförandet från den offentliga sektorn för att kunna lämna över ansvaret. 

Respondenterna ansåg inte att det fanns någon som ställde krav på dem utifrån för att de 

skulle vårda sina partners, utan det var enbart respondenternas egna tankar och känslor som 

styrde hur de ville vårda eller ta hjälp av andra för att tillförsäkra partnerns välbefinnande i 

vardagen. 
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Bilaga 1 

Information om projektet "Att leva med demens, vård och vårdsystem". 

”Leva med demens, vård och vårdsystem” 

1. Om projektet 

Linnéuniversitetet och Lunds Universitet samarbetar i projektet “Leva med demens, vård och 

vårdsystem” finansierat via Familjen Kamprads stiftelse. Studien är en fortsättning på en EU- 

finansierad studie där bland annat vårdinsatser, från diagnos till livets slut undersökts i åtta länder 

(www.righttimeplacecare.eu).  

Syftet med projektet är att undersöka utbudet av vård- och omsorgsinsatser, stöd till närstående 

som vårdar en person med demens samt personalens utbildningsnivå. Vidare är syftet att 

undersöka levnadsförhållanden för personer och deras närstående då vård sker i eget hem, 

respektive i särskilt boende. Syftet är också att studera riskfaktorer för övergång från vård i det 

egna hemmet till särskilt boende.   

Information om olika förekommande vårdformer i relation till sjukdomsförloppet vid demens 

kommer att inhämtas utifrån en modell som utvecklades för den Europeiska studien. Detta sker 

genom intervjuer med kontaktpersoner i respektive kommun. Personliga intervjuer kommer 

dessutom att genomföras med vårdtagare, närstående och personal från olika typer vård och i olika 

skeden av demensutvecklingen. För intervjuer rekryteras 85 vårdtagare som har stöd från 

närstående och offentlig vård i hemmet, och där vårdtagaren bedöms vara i riskzonen för att flytta 

till ett särskilt boende inom 6 månader. Ytterligare 60 vårdtagare som nyligen har flyttat till 

särskilt boende kommer att intervjuas och därtill deras närstående. En uppföljningsintervju sker 

efter 3 månader. Intervjuerna genomföras av särskilt utbildad personal. Om intresse finns hos 

deltagande kommuner kommer resultaten från den egna organisationen att återföras avidentifierat.  

2. Information till vårdtagare och/eller närstående: 

Detta är den första kortfattade information som den närstående/vårdtagaren får av 

sjuksköterska, kontaktman, enhetschef eller annan person i äldreomsorgen:   

http://www.righttimeplacecare.eu/
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”Det pågår ett projekt som heter ”Leva med demens, vård och vårdsystem” där Växjö 

kommun deltar. Det är ett samarbete mellan Lunds universitet och Linnéuniversitetet. Syftet 

är att förbättra vården för personer som har demens/minnessvårigheter och stödet till deras 

närstående. Projektet söker kontakt med personer i målgruppen. Får forskarna kontakta 

dig/er? Informationsbroschyr finns med kort information.” 

3. Kontaktuppgifter lämnas till Emme-Li Vingare – doktorand i projektet 

Om vårdtagaren eller den närstående är positivt intresserad och godkänner att namn och 

kontaktuppgifter får lämnas ut så kontaktas Emme-Li Vingare med namn och 

intresseanmälan.  

4. Information till forskningsledare 

Till kontaktpersoner för projektet, vid rekrytering av intervjupersoner för projektet 

önskas information om: 

 Godkännande att forskare från Linnéuniversitetet får ta kontakt med närstående eller 

vårdtagare, d.v.s. ett muntligt samtycke av närstående eller vårdtagare 

 Vårdtagarens initialer, födelseår, man/kvinna och diagnos om den är känd 

 Gärna också inflyttningsdatum och namn på särskilt boende, avdelning och namn på 

kontaktman samt telefonnummer till denne 

 Namn och kontaktuppgifter till närstående som kan kontaktas 

5. Kontakt och ytterligare information 

Därefter kontaktar Emme-Li Vingare eller lektor Lottie Giertz intervjupersonerna och ger 

ytterligare information samt får eventuellt muntligt och skriftligt samtycke till medverkan. 

Emme-Li Vingare | Telefon: 0470 - 76 74 81 | Mail: mailto:emmeli.vingare@lnu.se6.  

Kriterier för medverkan i projektet  

Inklusionskriterier för personer med vård i särskilt boende - SÄBO 

 Ålder 65 år eller äldre 

mailto:emmeli.vingare@lnu.se
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 Diagnostiserad av läkare för trolig demenssjukdom(Geriatriker, Specialistläkare, 

Primärvårdsläkare, Specialist team) alternativt misstanke om demens 

 Testpoäng på MMT (S-MMSE) kring 24 eller lägre (saknas uppgiften är det inte 

centralt så länge symtom på demens finns. Om en demensdiagnos finns tillgänglig 

behöver denna fråga  

 Har närstående som besöker eller på annat sätt engagerar sig i sin anhörige minst två 

gånger per månad 

 Bor i särskilt boende sedan minst en månad, men högst tre månader. 

 Muntligt samtycke till att lämna ut kontaktuppgifter. 

Exklusionskriterier för personer särskilt boende 

 Tillfällig placering i särskilt boende – korttidboende, avlastningsboende 

 Vårdtagaren har primärt en psykiatrisk diagnos eller Korsakoffs sjukdom 

 

 Vårdtagarens närstående kan inte identifieras.  
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Bilaga 2 

Tabell 1. 

Skillnader mellan könen 
 Demens upptäcktes Sökte vård Ansvar förr Ansvar nu 

K1 Det kom undan för undan, men 

sedan föll han och slog i 

huvudet och fick åka till 

sjukhuset 

Efter att han föll och 

slog i huvudet, det 

hände flertalet gånger 

och han tappade då 

talet och blev 

rullstolsbunden 

Hjälpts åt, han 

jobbat och jag 

skötte hemmet 

Har allt 

ansvar 

K2 Dåligt minne, blev värre med 

tiden 

När jag hamnade på 

sjukhuset kopplade 

barnen in kommunen  

Skött hemmet, 

hjälpts åt med 

ekonomin 

Sköter allt, 

hjälps åt 

med 

ekonomin 

K3 Glömsk  När han började 

glömma bort saker 

Skött hemmet, 

han har skött 

trädgården 

Sköter allt 

K4 Han upprepade sig och glömde 

saker. Han tappade också 

intresse för saker och ting. 

Hon orkade inte 

längre. Hon fick en 

akut stressreaktion 

som diagnos.  

Paret har delat 

på 

hushållsarbetet.  

 

Hon sköter 

planering 

kring saker 

och ting, 

t.ex. 

handlar. 

 

M1 Närminnet började förvinna, 

handstilen blev mindre och 

mindre 

Sökte hjälp när det 

började bli allt mer 

som krånglade 

Hon har skött 

hushållet och 

jag har skött 

trädgården och 

underhållet av 

huset 

Sköter allt 

M2 Det började smått, sedan föll 

hon och slog i huvudet då 

började det yttra sig mer 

När hon slagit i 

huvudet 

Hon skötte 

hela hemmet 

och ekonomin 

Sköter hela 

hemmet 

och 

ekonomin 

M3 Hon frågade efter saker som vi 

redan gjort, sedan blev det värre 

med tiden 

Sökte hjälp när det 

började bli mer som 

krånglade 

Vi har hjälpts 

åt, hon har 

skött hushållet 

och jag skötte 

trädgården och 

underhållet av 

huset 

Sköter allt 
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Bilaga 3 

Tabell 2. 

Insatser 
 Insatser från 

offentlig sektor 

Kan 

lämnas 

själv 

Anhörigvårdaren 

gör 

Ber om 

hjälp i 

onödan 

Hjälp av andra 

familjemedlemmar 

K1 Bor på särskilt 

boende, hjälp kring 

allt, förutom på 

kvällarna 

 Besöker han mellan 

fem timmar varje 

kväll, matar, 

promenad, borstar 

tänderna, handlar, 

påklädning 

 

Nej han 

kan inte 

tala 

Hjälper till när det 

behövs och de kan 

K2 Läkemedelshantering Kan 

lämnas 

kortare 

stunder 

Påminna honom 

hela tiden, tar fram 

kläder, tvättar och 

städar 

Ber om 

hjälp i 

onödan 

Hjälper till med inköp 

och klippa gräset 

K3 Intervall 2+2 

 

Kan 

lämnas 

själv 

kortare 

stunder 

Påminner och 

stöttar 

Ber inte 

om 

hjälp 

Finns inga anhöriga i 

närheten 

K4 Daglig verksamhet två 

gånger i veckan. 

Anhörigstöd. 

Avlastning i hemmet. 

 

Kan 

lämnas 

själv 

kortare 

stunder. 

Övervaka att 

ingenting händer. 

 

Ja 

ibland. 

Hennes familj har delvis 

lämnat henne ensam att 

vårda maken.  

M1 Daglig verksamhet två 

gånger i veckan. 

Hjälp kring morgon 

arbetet, dusch, 

avlösning i hemmet 

Kan 

inte 

lämnas 

själv 

Har behov av att ha 

någon hos sig hela 

tiden 

Nej tror 

inte det 

Tar hjälp av barnen 

M2 Intervall 2+2, 

Hjälp kring 

personlighygien och 

påklädning, samt tvätt 

Kan 

lämnas 

själv 

kortare 

stunder 

Hälsar på 15min 

varje dag på 

korttiden, samt 

samtalar i telefon 

flertalet gånger, när 

hon är hemma 

sköter han allt 

Ber om 

hjälp i 

onödan 

Vill inte belasta barnen 

M3 Bor på särskilt  Hälsar på en timme Ber inte Barn har ställt upp, men 
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boende, hjälp kring 

allt 

varje gång, sköter 

ekonomin 

om 

hjälp 

har inte behövts 
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Bilaga 4 

Tabell 3. 

Anhörigvårdarens hälsa 
 Egen tid Aktiviteter Hälsa Sova Stressad Rädd för 

framtiden 

K1 Förmiddagen Kretsar kring 

honom, skurit 

ner på aktiviteter 

Påverkats 

lite, trött i 

kropp och 

huvud 

Sover om 

nätterna 

Nej Nej 

K2 Tisdagar och 

Torsdagar 

Kretsar kring 

honom, skurit 

ner på aktiviteter 

Sämre, 

stressad över 

att personal 

kommer  

Sover om 

nätterna 

Nej Ja 

K3 Lite för lite Kretsar kring 

honom, hittar på 

aktiviteter 

Har inte tänkt 

på det 

Sover om 

nätterna 

Ibland Nej, vet vad den 

innebär 

K4 Egen tid har 

blivit mycket 

lidande. 

Cirkulerar kring 

vården av 

maken. Hon har 

skurit ner på 

aktiviteter för att 

kunna vårda 

honom. 

Hälsan har 

påverkats 

mycket, hon 

känner sig 

alltid trött. 

Sover om 

nätterna.  

Ja över att 

vårda sin 

make och 

balansera 

andra 

förpliktels

er.  

Nej, vet vad den 

innebär. 

M1 Inte så mycket Kretsar kring 

henne, skurit ner 

på aktiviteter 

Påverkats lite Lärt mig 

att somna 

om efter 

att ha 

hjälpt 

henne 

Ibland Nej, vet vad den 

innebär 

M2 När hon är på 

korttiden,  

Kretsar kring 

henne, skurit ner 

på aktiviteter 

Påverkas lite, 

tröttare, 

nedstämd 

Sover om 

nätterna 

Ibland Orolig över att bli 

sämre själv och 

inte orka vårda 

längre, vet vad 

framtiden innebär 

M3 Hur mycket tid 

som helst 

Har inte skurit 

ner på aktiviteter 

Påverkas lite, 

att behöva 

vara hemma 

själv 

Sover om 

nätterna 

Nej Nej, vet vad den 

innebär 
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Bilaga 5 

Tabell 4. 

Maktaspekten mellan makeparen 

 Påverkar insatser Är din make/maka beroende av dig 

K1 Ja, säger till personalen Ja 

K2 Ja, har avsagt hjälp Ja 

K3 Har synpunkter, men de lyssnar inte Ja 

K4 Känsla av maktlöshet. Hon känner 

att det finns ett "glapp". 

Ja 

M1 Ja, har inflytande över vården Ja 

M2 Ja jag har inflytande Ja 

M3 Ja angående flytten Nej 
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Bilaga 6 

Tabell 5.  

Relationen mellan make paren 
 Irriterad/Arg 

på din 

make/maka 

Förväntar 

din 

make/maka 

att du ska 

vårda hen 

Vill du 

vårda  

Varför vill du 

vårda  

Vill du 

överlämna 

vårdandet 

Relationen 

K1 Nej, han är 

sjuk 

Nej Ja Vill se till att 

han har det bra 

Nja, har gjort 

det då han 

bor på 

särskilt 

boende 

Hon är mån 

om hans 

välbefinnande 

K2 Ja, men det var 

jag förr också 

Ja Ja Älskar honom 

och gör vad man 

kan för varandra 

Nej Den är som 

förr, samma 

kärlek 

K3 Nej, han är 

sjuk 

Nej Ja Han har alltid 

ställt upp för 

mig 

Nja, har 

delvis gjort 

det när han är 

på korttiden 

Dåligt samvete 

att han inte får 

uppleva allt 

roligt 

K4 Nej, det är 

sällan. 

Ja ganska 

ofta. 

Ja Hon vill att han 

ska ha det bra 

eftersom hon 

"känner för 

honom" 

Nej aldrig Känner 

fortfarande för 

honom, men 

känner ändå att 

det inte är ett 

äktenskap 

längre. Det är 

inte samma 

man. 

M1 Irriterad Ja, men tar 

även emot 

hjälp från 

andra 

Ja Vill ha henne 

hemma 

Nja, ibland  Den är bra, 

samma som 

förr 

M2 Nej inte mer 

än vanligt 

Ja Ja Älskar henne, 

känslorna är 

starka för henne 

Nej Den är bra, lite 

annorlunda 

sedan förr 

M3 Nej Nja Ja Rå om henne Har gjort det, 

hon bor på 

särskilt 

boende 

Har 

fortfarande 

känslor för 

henne 
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Bilaga 7 

Intervjufrågor utöver enkätstudien. 

Anser du att du får det stöd/den hjälp/avlastning du behöver? (emotionellt och fysiskt) 

Tycker du att kommunen saknar någon/några insatser som du är i behov av? (för dig eller din 

make/maka)  

     Efter B6 delen 

Vad hjälper du din make/maka med? 

Av vilken anledning hjälper du din make/maka? 

     Efter D11 

Upplever du att du har någon egentid? 

     Efter D26 

Av vilken anledning vill du vårda/hjälp/stötta din make/maka? 

     Efter D55 

Hur ser din hälsa ut nu jämfört med tidigare? 

     Efter D55 

Har din relation till din make/maka förändrats sedan hen insjuknade? 

     Efter D70 

Hur mycket inflytande känner du att du har angående vården din make/maka får? (beslut och 

personal) 
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     Efter D88 

Hur är det att få hjälp/avlastning/stöttning från kommunen? 

     Efter D98,2 
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Bilaga 8 

Etikprövning av projektet "Leva med demens, vård och vårdsystem. 

Till Regionala etikprövningsnämnden i Lund 

Undertecknad ansöker härmed om att få göra tillägg till ansökan om etikprövning för studien 

Bättre vård och omsorg för europeiska medborgare med demenssjukdom: Utveckling av best 

practice (bästa praktik) strategier från offentlig vård i hemmet till vård i särskilt boende. En 

EU-finansierad studie med åtta deltagande länder (RightTimePlaceCare, 242153). Dnr 

2010/538. Tillägget avser att utveckla och replikera delar av studien i 8 kommuner i Småland 

och därmed stärka validiteten i ett nationellt perspektiv.  

I RightTimePlaceCare har vårdkedjan, från diagnos till livets slut undersökts. Intervjuer har 

också genomförts med personer med demens och deras närstående avseende 

levnadsförhållanden, hälsotillstånd, livskvalitet, vårdbehov och kostnader relaterade till 

vården. För intervjuerna användes ett formulär med standardiserade frågor och intervjuare var 

särskilt utbildadeför ändamålet. Intervjuer gjordes med vårdtagare som hade stöd från 

närstående och offentlig vård i hemmet, och där vårdtagaren kunde vara i riskzonen för att 

flytta till särskilt boende inom 6 månader samt med vårdtagare som var nyinflyttade i särskilt 

boende och deras närstående. Studien genomfördes i 12 kommuner i Skåne. Totalt 292 

vårdtagare och deras närstående har intervjuats, med uppföljande intervju efter 3 månader. 

Resultatens generaliserbarhet behöver stärkas då endast skånska kommuner inkluderats. 

Genom att utveckla och replikera studien i andra kommuner ökar resultatens tillförlitlighet 

och det öppnar också upp för jämförelser mellan olika regioner.  

För att utveckla och expandera studien kommer åtta kommuner i Kronobergs län att 

involveras för rekrytering av intervjupersoner och kartläggning av kommunal vård och 

omsorg; Gislaved, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. 

Urvalet motiveras av att variationen mellan tätort och glesbygd, samt mellan orter med hög 

respektive låg andel äldre stärker generaliserbarheten särskilt när resultaten ställs i relation till 

de från Skåne. Delen som belyser vårdkedjan undersöks utifrån en modell som avser att 

kartlägg vårdkedjan i de 8 kommunerna. Kartläggningen omfattar utbud av vård och 
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omsorgsinsatser från diagnos till vård i livet slut samt vårdens tillgänglighet, utnyttjande och 

vårdpersonalens utbildningsnivå. Denna modell kommer inledningsvis att presenteras för 

nyckelpersoner i de aktuella kommunerna och justeras utifrån deras syn på vilka data som kan 

hämtas in och dess tillförlitlighet. Datainsamling kommer att genomföras tillsammans med 

Demenssjuksköterska/ Biståndshandläggare i respektive kommun. Utvecklingen kommer som 

nämnts att ske i samarbete med kommunerna, och avse att uppnå mer detaljerad beskrivning 

av antal äldre med demens inom olika vårdformer i respektive kommun. För personliga 

intervjuer kommer 85 personer med demens som bor hemma och 60 personer som vårdas i 

särskilt boende att rekryteras. Vårdtagare och deras närstående intervjuas av särskilt utbildad 

personal utifrån ett formulär avseende levnadsförhållanden, hälsotillstånd, livskvalitet, 

vårdbehov och kostnader relaterade till vården. Vård-och omsorgschefer i respektive kommun 

har lämnat godkännande avseende medverkan i studien (Bilaga 1). Vi ansöker om att få 

inkludera ovanstående 8 kommuner i Småland för att utveckla och replikera studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ingalill Rahm Hallberg, Professor,  

Vårdalinstitutet, Lunds universitet 
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Bilaga 9 

Informationsblankett och samtycketsblankett                                                                                         

                             

   Institutionen för socialt arbete 

Förfrågan om deltagande i intervju i projektet ”Leva med demens, vård och 

vårdsystem” till närstående 

Vi ber Dig som närstående till …………………………………………..att delta i ett  

forskningsprojekt finansierat via Familjen Kamprads stiftelse som avser att förbättra omsorg 

och vård för personer med en demenssjukdom. Projektet heter ”Leva med demens, vård och 

vårdsystem”. Nio kommuner deltar: Alvesta, Gislaved, Lessebo, Ljungby, Markaryd, 

Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. Projektet består av olika delar, varav en del är att 

undersöka omsorgsvården i hemmet respektive i det särskilda boendet utifrån omsorgstagaren 

och dennes närståendes perspektiv. Syftet är även att undersöka levnadsförhållanden, 

livskvalité, kostnader och vilka omständigheter som är av betydelse vid övergång från vård i 

hemmet till vård i särskilt boende. 

Din medverkan i projektet innebär att själv delta i intervjuer. Intervjuerna rör både Din egen 

och Din närståendes situation. Intervjuerna behandlar bakgrundsuppgifter, hälsa, livskvalitet, 

vårdens omfattning, vad som upplevs som positivt i vården, vårdens kvalitet, vilka resurser 

som finns för vården och hur dessa används. Den första intervjun följs upp med ytterligare en 

intervju med samma frågor efter cirka tre månader. Intervjuerna genomförs under 2014 och 

våren 2015. Intervjuerna kommer att genomföras av särskilt utbildad personal och tar lite mer 

än 1 timme i anspråk. Din närstående med demenssjukdom kommer att tillfrågas i några 

frågor men merparten av frågorna ställs till Dig. Om inte Din närstående med demenssjukdom 

kan besvara alla frågor själv, vill vi be om Din hjälp med att svara i hans/hennes ställe.  



 
 

Institutionen för socialt arbete 
 

 

 

Resultat från studien kommer att presenteras i rapporter och vetenskapliga artiklar. Resultaten 

från respektive kommun kommer att presenteras separat i aktuell kommun utan att det 

framgår vilka som har medverkat i intervjuerna. 

Deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att någon orsak behöver 

anges eller med några konsekvenser för stöd och vård. Inga utanför forskarlaget får tillgång 

till informationen från intervjuerna och de som arbetar i undersökningen har tystnadsplikt. De 

personuppgifter som används i projektet skyddas av sekretess enligt 9 kap 4 § sekretesslagen 

och 3 § sekretessförordningen (1980:657). Projektet har etiskt godkännande från Regionala 

etikprövningsnämnden i Lund. 

Dina rättigheter i undersökningen regleras av personuppgiftslagen (1998:204).  

 Enligt 12 § personuppgiftslagen kan Du när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Detta 

innebär att ytterligare personuppgifter om Dig därefter inte får behandlas. Uppgifter som 

redan samlats in får dock behandlas, men inte kompletteras eller uppdateras.  

 Du kan en gång per kalenderår ansöka om information om vilka personuppgifter som 

behandlas om just Dig. Informationen är kostnadsfri och ansökan skall göras skriftligen 

och vara undertecknad av Dig. Bestämmelser om detta finns i 26 § personuppgiftslagen.  

 Om Du anser att de personuppgifter som behandlas om Dig är felaktiga, ofullständiga, 

irrelevanta eller på annat sätt står i strid med bestämmelserna och kraven i 

personuppgiftslagen kan Du begära rättelse enligt 28 § personuppgiftslagen. 

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud är Johanna Alhem, jurist 

vid Lunds universitet, tel. 046-222 0985 



 
 

Institutionen för socialt arbete 
 

 

 

Vid frågor är Du välkommen att kontakta: 

 

Emme-Li Vingare 

Doktorand 

Institutionen för socialt arbete 

Linnéuniversitetet, Växjö 

0470-76 74 81, emmeli.vingare@lnu.se 

 

Lottie Giertz 

Universitetslektor 

Institutionen för socialt arbete 

Linnéuniversitetet, Växjö 

0470- 76 74 03  lottie.giertz@lnu.se                                                              

 

Staffan Karlsson 

Universitetslektor, projektledare 

Institutionen för Hälsovetenskaper 

Lunds universitet 

046-222 1832, 0703-22 18 32 

 

 

mailto:emmeli.vingare@lnu.se
mailto:lottie.giertz@lnu.se


 
 

Institutionen för socialt arbete 
 

 

 

Samtyckesblankett  

Jag har tagit del av informationen om ” Leva med demens, vård och vårdsystem” 

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet i intervju är frivilligt och att jag kan avbryta 

när som helst utan att ange någon orsak eller med några konsekvenser för min närståendes vård och 

omsorg.  

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i intervjuerna. 

 

Datum   ……………………………………………….…… 

 

Namnteckning ……………………………………………….…… 

 

Namnförtydligande  ……………………………………….…… 

 

Informerat samtycke är inhämtat av följande forskare: 

 

Namnteckning ………………………….…………..……………… 

 

Namnförtydligande  …………………………………………… 

 

Yrkesprofession  …………………………………………………… 

 

Ort …………………………………  Datum  ………..…………… 

Kontaktperson är: Emme-Li Vingare, Doktorand, Telefon: 0470- 76 74 81   

Mail: emmeli.vingare@lnu.se 

mailto:emmeli.vingare@lnu.se


 
 

Institutionen för socialt arbete 
 

 

 

Bilaga 10 

Informationsblankett och samtycketsblankett.                                                                                            

                             

   Institutionen för socialt arbete 

Förfrågan om deltagande i intervju i projektet ”Leva med demens, vård och 

vårdsystem” till närstående 

Vi ber Dig som närstående till …………………………………………..att delta i ett  

forskningsprojekt finansierat via Familjen Kamprads stiftelse  och som avser att förbättra 

omsorg och vård för personer med demenssjukdom. Projektet heter ”Leva med demens, vård 

och vårdsystem”. Nio kommuner deltar: Alvesta, Gislaved, Lessebo, Ljungby, Markaryd, 

Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. Projektet består av olika delar, varav en del är att 

undersöka omsorgsvården i hemmet respektive i det särskilda boendet utifrån 

omsorgstagarens och dennes närståendes perspektiv. Syftet är även att undersöka livskvalité, 

levnadsförhållanden, kostnader och vilka omständigheter som är av betydelse vid övergång 

från vård i hemmet till vård i särskilt boende. 

Din medverkan i projektet innebär att själv delta i intervjuer med frågor avseende både Din 

egen och Din närståendes situation. Intervjuerna behandlar bakgrundsuppgifter, hälsa, 

livskvalitet, vårdens omfattning, vad som upplevs som positivt i vården, vårdens kvalitet, 

vilka resurser som finns för vården och hur dessa används. Den första intervjun följs upp med 

ytterligare en intervju med liknande frågor efter cirka tre månader. Intervjuerna genomförs 

under 2014 och våren 2015. Intervjuerna kommer att genomföras av särskilt utbildad personal 

och tar lite mer än 1 timme i anspråk. Även din närstående med demenssjukdom kommer om 

möjligt att intervjuas kort men merparten av frågorna ställs till Dig.  



 
 

Institutionen för socialt arbete 
 

 

 

Resultat från studien kommer att presenteras i rapporter och vetenskapliga artiklar. Resultaten 

från respektive kommun kommer att presenteras separat i aktuell kommun utan att det 

framgår vilka som har medverkat. 

Deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att någon orsak behöver 

anges eller med några konsekvenser för stöd och vård. Inga obehöriga utanför forskarlaget får 

tillgång till informationen från intervjuerna och de som arbetar i undersökningen har 

tystnadsplikt. De personuppgifter som används i projektet skyddas av sekretess enligt 9 kap 4 

§ sekretesslagen och 3 § sekretessförordningen (1980:657). Projektet har etiskt godkännande 

från Regionala etikprövningsnämnden i Lund. 

Dina rättigheter i undersökningen regleras av personuppgiftslagen (1998:204).  

 Enligt 12 § personuppgiftslagen kan Du när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Detta 

innebär att ytterligare personuppgifter om Dig därefter inte får behandlas. Uppgifter som 

redan samlats in får dock behandlas, men inte kompletteras eller uppdateras.  

 Du kan en gång per kalenderår ansöka om information om vilka personuppgifter som 

behandlas om just Dig. Informationen är kostnadsfri och ansökan skall göras skriftligen 

och vara undertecknad av Dig. Bestämmelser om detta finns i 26 § personuppgiftslagen.  

 Om Du anser att de personuppgifter som behandlas om Dig är felaktiga, ofullständiga, 

irrelevanta eller på annat sätt står i strid med bestämmelserna och kraven i 

personuppgiftslagen kan Du begära rättelse enligt 28 § personuppgiftslagen. 

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud är Johanna Alhem, jurist 

vid Lunds universitet, tel. 046-222 0985. 

 



 
 

Institutionen för socialt arbete 
 

 

 

Vid frågor är Du välkommen att kontakta: 

Emme-Li Vingare 

Doktorand 

Institutionen för socialt arbete 

Linnéuniversitet, Växjö 

0470- 767481, emmeli.vingare@lnu.se 

 

 

Lottie Giertz 

Universitetslektor 

Institutionen för socialt arbete 

Linnéuniversitetet, Växjö 

0470- 76 74 03  lottie.giertz@lnu.se                                                              

 

Staffan Karlsson 

Universitetslektor, projektledare 

Institutionen för Hälsovetenskaper 

Lunds universitet 

046-222 1832, 0703-22 18 32 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emmeli.vingare@lnu.se
mailto:lottie.giertz@lnu.se


 
 

Institutionen för socialt arbete 
 

 

 

Samtyckesblankett  

Jag har tagit del av informationen om ” Leva med demens, vård och vårdsystem” 

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet i intervju är frivilligt och att jag kan avbryta 

när som helst utan att ange någon orsak eller med några konsekvenser för min närståendes vård och 

omsorg.  

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad. 

 

Datum   ……………………………………………….…… 

 

Namnteckning ……………………………………………….…… 

 

Namnförtydligande  ……………………………………….…… 

 

Informerat samtycke är inhämtat av följande forskare: 

 

Namnteckning ………………………….…………..……………… 

 

Namnförtydligande  …………………………………………… 

 

Yrkesprofession  …………………………………………………… 

 

Ort …………………………………  Datum  ………..…………… 

Kontaktperson är Emme-Li Vingare, Doktorand 

0470- 76 74 81, emmeli.vingare@lnu.se             



 
 

Institutionen för socialt arbete 
 

 

 

Bilaga 11 

Informationsblankett och samtycketsblankett.                                                                                        

                             

   Institutionen för socialt arbete 

Förfrågan om deltagande i intervju i projektet ”Leva med demens, vård och 

vårdsystem”  

Vi ber Dig att delta i ett forskningsprojekt finansierat via Familjen Kamprads stiftelse som 

avser att förbättra vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Projektet heter ”Leva 

med demens, vård och vårdsystem”. Nio kommuner deltar: Alvesta, Gislaved, Lessebo, 

Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. Projektet består av olika 

delar, varav en del är att undersöka omsorgsvården i hemmet respektive i det särskilda 

boendet utifrån omsorgstagarens och dennes närståendes perspektiv. Syftet är även att 

undersöka levnadsförhållanden, kostnader och vilka omständigheter som är av betydelse vid 

övergång från vård i hemmet till vård i särskilt boende. 

Din medverkan i projektet innebär att delta i intervjuer. Frågeformulären berör frågor  om 

bakgrundsuppgifter, hälsa, livskvalitet, vårdens omfattning, vad som upplevs som positivt i 

vården, vårdens kvalitet, vilka resurser som finns för vården och hur dessa används. Den 

första intervjun följs upp med ytterligare en intervju med liknande frågor efter cirka tre 

månader. Intervjuerna genomförs under 2014 och våren 2015. Intervjuerna kommer att 

genomföras av särskilt utbildad personal och tar lite mer än 1 timme i anspråk. Några frågor 

besvaras direkt av Dig och merparten av frågorna ställs till Din närstående. 

Resultatet från studien kommer att presenteras i rapporter och vetenskapliga artiklar. 

Resultaten från respektive kommun kommer att presenteras separat i aktuell kommun utan att 

det framgår vilka som har medverkat. 



 
 

Institutionen för socialt arbete 
 

 

 

Deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att någon orsak behöver 

anges eller med några konsekvenser för stöd och vård. Inga personer utanför forskarlaget får 

tillgång till informationen från intervjuerna och de som arbetar i undersökningen har 

tystnadsplikt. De personuppgifter som används i projektet skyddas av sekretess enligt 9 kap 4 

§ sekretesslagen och 3 § sekretessförordningen (1980:657).  

Projektet har etiskt godkännande från Regionala etikprövningsnämnden i Lund. 

Dina rättigheter i undersökningen regleras av personuppgiftslagen (1998:204).  

 Enligt 12 § personuppgiftslagen kan Du när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Detta 

innebär att ytterligare personuppgifter om Dig därefter inte får behandlas.  

Uppgifter som redan samlats in får dock behandlas, men inte kompletteras eller 

uppdateras.  

 Du kan en gång per kalenderår ansöka om information om vilka personuppgifter som 

behandlas om just Dig. Informationen är kostnadsfri och ansökan skall göras skriftligen 

och vara undertecknad av Dig. Bestämmelser om detta finns i 26 § personuppgiftslagen.  

 Om Du anser att de personuppgifter som behandlas om Dig är felaktiga, ofullständiga, 

irrelevanta eller på annat sätt står i strid med bestämmelserna och kraven i 

personuppgiftslagen kan Du begära rättelse enligt 28 § personuppgiftslagen. 

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud är Johanna Alhem, jurist 

vid Lunds universitet, tel. 046-222 0985 

 



 
 

Institutionen för socialt arbete 
 

 

 

Vid frågor är Du välkommen att kontakta: 

Emme-Li Vingare 

Doktorand 

Institutionen för socialt arbete 

Linnéuniversitetet, Växjö 

0470- 76 74 81 emmeli.vingare@lnu.se 

 

Lottie Giertz 

Universitetslektor 

Institutionen för socialt arbete 

Linnéuniversitetet, Växjö 

0470- 76 74 03  lottie.giertz@lnu.se                                                              

 

Staffan Karlsson 

Universitetslektor, projektledare 

Institutionen för Hälsovetenskaper 

Lunds universitet 

046-222 1832, 0703-22 18 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emmeli.vingare@lnu.se
mailto:lottie.giertz@lnu.se


 
 

Institutionen för socialt arbete 
 

 

 

Samtyckesblankett  

Jag har tagit del av informationen om ”Leva med demens, vård och vårdsystem” Jag har också tagit 

del av informationen att deltagandet i intervju är frivilligt och att jag kan avbryta när som helst utan 

att ange någon orsak eller med några konsekvenser för min vård och omsorg.  

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad. 

 

Datum   ……………………………………………….…… 

 

Namnteckning ……………………………………………….…… 

 

Namnförtydligande  ……………………………………….…… 

Detta fylls i de fall annan person ger tillstånd (närstående) 

Som närstående har jag tagit del av informationen om ”Leva med demens, vård och vårdsystem” 

Jag har också tagit del av informationen att min närståendes (omsorgstagaren) deltagandet i intervju är 

frivilligt och att hon/han kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak eller med några 

konsekvenser för min närståendes vård och omsorg.  

Efter samråd ger jag mitt tillstånd att min närstående (omsorgstagaren) deltar i intervju.  

 

Relation  ……………………………………………….…… 

 

Namnteckning ……………………………………………….…… 

 

Namnförtydligande  ………………………………………….… 

 



 
 

Institutionen för socialt arbete 
 

 

 

Informerat samtycke är inhämtat av följande forskare: 

 

Namnteckning ………………………….…………..……………… 

 

Namnförtydligande  …………………………………………… 

 

Yrkesprofession  …………………………………………………… 

 

Ort …………………………………  Datum  ………..…………… 

Kontaktperson är: Emme-Li Vingare, Doktorand, Telefon: 0470- 76 74 81   

Mail: emmeli.vingare@lnu.se 

mailto:emmeli.vingare@lnu.se


 
 

Institutionen för socialt arbete 
 

 

 

Bilaga 12 

Informationsblankett och samtycketsblankett.                                                                                            

                             

   Institutionen för socialt arbete 

Förfrågan om deltagande i intervju i projektet ”Leva med demens, vård och 

vårdsystem”  

Vi ber Dig att delta i ett forskningsprojekt finansierat via Familjen Kamprads stiftelse som 

avser att förbättra vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Projektet heter ”Leva 

med demens, vård och vårdsystem”. Nio kommuner deltar: Alvesta, Gislaved, Lessebo, 

Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. Projektet består av olika 

delar, varav en del är att undersöka omsorgsvården i hemmet respektive i det särskilda 

boendet utifrån omsorgstagarens och dennes närståendes perspektiv. Syftet är även att 

undersöka levnadsförhållanden, kostnader och vilka omständigheter som är av betydelse vid 

övergång från vård i hemmet till vård i särskilt boende. 

Din medverkan i projektet innebär att delta i intervjuer. Frågeformulären berör frågor  om 

bakgrundsuppgifter, hälsa, livskvalitet, vårdens omfattning, vad som upplevs som positivt i 

vården, vårdens kvalitet, vilka resurser som finns för vården och hur dessa används. Den 

första intervjun följs upp med ytterligare en intervju med liknande frågor efter cirka tre 

månader. Intervjuerna genomförs under 2014 och våren 2015. Intervjuerna kommer att 

genomföras av särskilt utbildad personal och tar lite mer än 1 timme i anspråk. Några frågor 

besvaras direkt av Dig och merparten av frågorna ställs till Din närstående och kontaktperson. 

Resultatet från studien kommer att presenteras i rapporter och vetenskapliga artiklar. 

Resultaten från respektive kommun kommer att presenteras separat i aktuell kommun utan att 

det framgår vilka som har medverkat. 



 
 

Institutionen för socialt arbete 
 

 

 

Deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att någon orsak behöver 

anges eller med några konsekvenser för stöd och vård. Inga personer utanför forskarlaget får 

tillgång till informationen från intervjuerna och de som arbetar i undersökningen har 

tystnadsplikt. De personuppgifter som används i projektet skyddas av sekretess enligt 9 kap 4 

§ sekretesslagen och 3 § sekretessförordningen (1980:657).  

Projektet har etiskt godkännande från Regionala etikprövningsnämnden i Lund. 

Dina rättigheter i undersökningen regleras av personuppgiftslagen (1998:204).  

 Enligt 12 § personuppgiftslagen kan Du när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Detta 

innebär att ytterligare personuppgifter om Dig därefter inte får behandlas.  

Uppgifter som redan samlats in får dock behandlas, men inte kompletteras eller 

uppdateras.  

 Du kan en gång per kalenderår ansöka om information om vilka personuppgifter som 

behandlas om just Dig. Informationen är kostnadsfri och ansökan skall göras skriftligen 

och vara undertecknad av Dig. Bestämmelser om detta finns i 26 § personuppgiftslagen.  

 Om Du anser att de personuppgifter som behandlas om Dig är felaktiga, ofullständiga, 

irrelevanta eller på annat sätt står i strid med bestämmelserna och kraven i 

personuppgiftslagen kan Du begära rättelse enligt 28 § personuppgiftslagen. 

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud är Johanna Alhem, jurist 

vid Lunds universitet, tel. 046-222 0985 

 



 
 

Institutionen för socialt arbete 
 

 

 

Vid frågor är Du välkommen att kontakta: 

 

Emme-Li Vingare 

Doktorand 

Institutionen för socialt arbete 

Linnéuniversitetet, Växjö 

0470-76 74 81  emmeli.vingare@lnu.se 

 

Lottie Giertz 

Universitetslektor 

Institutionen för socialt arbete 

Linnéuniversitetet, Växjö 

0470- 76 74 03  lottie.giertz@lnu.se                                                              

 

Staffan Karlsson 

Universitetslektor, projektledare 

Institutionen för Hälsovetenskaper 

Lunds universitet 

046-222 1832, 0703-22 18 32 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emmeli.vingare@lnu.se
mailto:lottie.giertz@lnu.se


 
 

Institutionen för socialt arbete 
 

 

 

Samtyckesblankett  

Jag har tagit del av informationen om ”Leva med demens, vård och vårdsystem” Jag har också tagit 

del av informationen att deltagandet i intervju är frivilligt och att jag kan avbryta när som helst utan 

att ange någon orsak eller med några konsekvenser för min vård och omsorg.  

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad. 

 

Datum   ……………………………………………….…… 

 

Namnteckning ……………………………………………….…… 

 

Namnförtydligande  ……………………………………….…… 

Detta fylls i de fall annan person ger tillstånd (närstående) 

Som närstående har jag tagit del av informationen om ”Leva med demens, vård och vårdsystem” 

Jag har också tagit del av informationen att min närståendes (omsorgstagaren) deltagandet i intervju är 

frivilligt och att hon/han kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak eller med några 

konsekvenser för min närståendes vård och omsorg.  

Efter samråd ger jag mitt tillstånd att min närstående (omsorgstagaren) deltar i intervju.  

 

Relation  ……………………………………………….…… 

 

Namnteckning ……………………………………………….…… 

 

Namnförtydligande  ………………………………………….… 

 



 
 

Institutionen för socialt arbete 
 

 

 

Informerat samtycke är inhämtat av följande forskare: 

 

Namnteckning ………………………….…………..……………… 

 

Namnförtydligande  …………………………………………… 

 

Yrkesprofession  …………………………………………………… 

 

Ort …………………………………  Datum  ………..…………… 

 

Kontaktperson är: Emme-Li Vingare, Doktorand, Telefon: 0470- 76 74 81   

Mail: emmeli.vingare@lnu.se                                                               

 


