
UMEÅ	  UNIVERSITET	   	   	  
Institutionen	  för	  socialt	  arbete	  
Uppsats	  15	  hp	  
Termin	  6	  
Vårterminen	  2015	  

Handledare:	   Författare:	  
Ove	  Grape	   	   Emma	  Lundgård	  

	  
	   	  

Hur	  anhöriga	  kan	  uppleva	  
anhörigstöd	  och	  rollen	  som	  

anhörigvårdare	  
-‐	  för	  anhöriga	  till	  närstående	  med	  demens	  

	  
	  

How	  relatives	  can	  experience	  support	  and	  the	  role	  as	  their	  kindreds	  care	  giver	  	  
-‐	  directed	  towards	  relatives	  to	  kindred	  with	  dementia.	  

	  



UMEÅ	  UNIVERSITET	   	   	  
Institutionen	  för	  socialt	  arbete	  
Uppsats	  15	  hp	  
Termin	  6	  
Vårterminen	  2015	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

Sammanfattning	  
	  

Syftet med denna kandidatuppsats har varit att få en ökad förståelse av hur anhöriga till en när-
stående med demens kan uppleva anhörigstödet, vad livet som anhörigvårdare kan innebära 

samt se till förbättringar av stödet. Ämnet som har valts för undersökning beror på mina egna 
intressen samt att jag anser det relevant för socialt arbete att ha kunskap om vikten av stöd för 
anhöriga och även se till utveckling av stödet. Detta då det saknas en viss kunskap kring de an-

höriga då fokus ofta hamnar på den som är sjuk. 
 

I arbetet med denna uppsats har jag valt att använda mig av en fallstudie. Jag har samlat in data 
genom att läsa tidigare forskning kring ämnet anhörigstöd och demens i böcker och artiklar. För 

att få svar på mina frågeställningar och mitt syfte så valde jag också att göra fyra djupgående 
semistrukturerade intervjuer. De som intervjuades vårdade sin demenssjuke närstående i hem-
met med dagverksamhet som avlastning alternativt hade den närstående flyttat till ett särskilt 

boende. Jag tog även kontakt med ett anhörigcenter där jag spenderade en del tid, utförde obser-
vationer samt samtalade med de som arbetade där. 

 
Det visade sig inte vara någon direkt skillnad mellan det stöd som de anhöriga fick då de vår-

dade sin närstående i hemmet jämfört med när den närstående bodde på särskilt boende. De an-
höriga ansåg att stödet var bra och individualiserat. Men de berättar också om den ambivalenta 

rollen man har som anhörigvårdare. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nyckelord: Anhörigstöd, anhörig, demens 
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Förord	  
Jag valde att skriva om anhörigstöd i mitt arbete då det är något som blivit aktuellt i min familj 
på senare tid. Detta väckte frågor hos mig om hur stödet ser ut och fungerar samt om det stöd 
som finns kan utvecklas. Jag började arbetet med att fördjupa mig i sjukdomen demens för att få 
en bättre bild över vad de anhöriga faktiskt genomgår. Under tiden så blev jag mer insatt i sjuk-
domens olika faser samt vilket stöd de anhöriga, enligt tidigare forskning, är i behov av. Jag tog 
även kontakt med ett anhörigcenter som bidrog till detta arbete genom att ställa upp på intervju, 
bjuda in mig på träffar med anhöriga samt gav mig litteratur tips.  
 
Det har varit en rejäl utmaning att skriva denna kandidatuppsats men också väldigt intressant 
och lärorikt. Jag är enormt tacksam till de personer som har ställt upp som respondenter i detta 
arbete, utan er hade arbetet inte blivit fullständigt. Jag vill också tacka min handledare Ove 
Grape för det stöd och den vägledning som han gett mig under arbetets gång. Tack för allt!  
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Inledning	  
I denna kvalitativa studie undersöktes hur anhörigstödet påverkar anhöriga till en närstående 
med demens samt om och hur stödet kan utvecklas. Demens kallas för de anhörigas sjukdom då 
de anhöriga berörs och påverkas mer än vid andra sjukdomar (Alzheimerföreningen, 2015). De 
anhöriga måste i och med sjukdomsbeskedet genomgå flera drastiska förändringar under sjuk-
domens olika stadier (Ingridsdotter, 2011). Åstrand (2001) menar på att det är väldigt viktigt att 
hitta och stödja anhöriga till demenssjuka närstående.  
 
Det finns för de anhöriga flera olika former av stöd att tillgå. Det vanligaste stödet för anhöriga 
eller annan person som vårdar eller stödjer en närstående är att få avlösning i utformandet av de 
insatser som den närstående är i behov av. Det kan för den närstående handla om att vistas på 
korttidsvård eller korttidsboende, dagvård eller dagverksamhet samt att anhöriga m.fl. får avlös-
ning i hemmet (Prop. 2008/09:82). Det har enligt Jansson och Grafström (2011) blivit alltmer 
uppenbart att personer som hjälper någon med olika vård- och omsorgsinsatser behöver stöd för 
att få möjlighet till vila och se till sina egna behov. Att få stöd och hjälp är för anhörigvårdarna 
viktigt men det har även stor betydelse för den demenssjuka. Ragneskog (2013) menar bland 
annat att utbildningsinsatser för anhörigvårdarna kan förbättra självkänslan även för demens-
drabbade människor. Det är också viktigt för den anhöriga att prata om sin oro med den sjuka 
om det går och även med andra anhöriga (Ingridsdotter, 2011). Ofta så har anhöriga andra i sin 
omgivning som de får emotionellt stöd från. Alla anhöriga är olika individer och behöver därför 
olika stödinsatser. Enligt en lagkommentar (SFS 2009:549) så behöver vissa anhöriga främst 
avlösning för att orka med eller få egen tid, medan behovet hos andra i stället kan handla om att 
få information och kunskap för att kunna känna sig trygga och utveckla sin anhörigroll.  
 
Anhörigas medverkan och delaktighet är ofta en förutsättning för en väl fungerande vård. Den 
anhöriga har ren unik kunskap om den närstående och har stora möjligheter att stödja den när-
stående att anpassa sig till en ny situation. Det är därför viktigt att beakta anhörigas eget behov 
av stöd. Den sjuke och dennes anhöriga behöver bl.a. kunskaper om sjukdomstillståndet, om hur 
man som anhörig kan eller bör bemöta en närstående (Prop. 2008/09:82). Att få fram vilket stöd 
som de anhöriga är i behov av kan vara svårt. Detta då det har visat sig att anhöriga har svårt att 
enbart uttrycka egna behov, då dessa är nära sammanflätade med de behov den sjuke har. Det 
kan därför vara svårt att ge direkt stöd till närstående utan att samtidigt ta hänsyn till den sjuke 
personens behov och situation (Skovdahl, 2011). Anhöriginsatserna till dementa är omfattande 
och de flesta anser att anhörigstöd är mycket viktigt för att de anhöriga skall orka och för att 
förhindra flyttning till långtidsvård/boende (Armanius et al., 2004). 
 
Problemformulering 
Som beskrivs i inledningen är stöd till anhöriga något som är viktigt då det är krävande att en-
sam ta hand om någon med en demenssjukdom. Det finns idag ett urval av stöd att välja på för 
de anhöriga till en dement närstående. Att få reda på vad de anhöriga anser om stödet har visat 
sig vara svårt då de oftast är så inne i sin närståendes sjukdom att det är svårt för dem att tänka 
utifrån sig själv utan att även tänka utifrån den demenssjuke. Anhörigstödet kommer därför att i 
denna studie undersökas utifrån en anhörigs perspektiv. Anhöriga till demenssjuka är en grupp 
som är i behov av stöd och som ofta hamnar mellan stolarna då fokus ofta ligger på den sjuke. 
Det var därför denna uppsats valde ett fokus som vilade utifrån de anhöriga och deras perspek-
tiv.  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse av hur anhöriga till en närstående med de-
mens kan uppleva anhörigstödet, vad livet som anhörigvårdare kan innebära samt se till förbätt-
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ringar av stödet.  
 
Mina frågeställningar är följande: 

• Vad kan livet som anhörigvårdare innebära för anhöriga till en demenssjuk? 
• Hur kan man som anhörig till en demenssjuk närstående uppleva det stöd de får när de 

vårdar sin närstående i hemmet? 
• Hur kan anhöriga uppleva det stöd de får när den demenssjuke flyttat till särskilt bo-

ende? 
• Är stödet tillräckligt omfattande och individualiserat eller kan det utvecklas enligt de an-

höriga i denna studie? 
 
Centrala begrepp 
I detta arbete använder jag mig av olika termer så som; anhörig, närstående och anhörigstöd. För 
att du som läsare enklare ska förstå vad jag menar så har jag i arbetet valt att använda mig av 
följande definitioner som framkommit till följd av genomläsning av litteratur inom ämnet anhö-
rigstöd.  
	  
Anhörig är i detta arbete synonymt med begreppet anhörigvårdare. Socialstyrelsen presenterar 
en definition där den anhörige identifieras som den person som bistår och/eller vårdar en annan 
inom familje- eller släktkretsen som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning. Det 
förekommer att grannar och vänner träder in i anhörigas ställe. Idag knyts andra band än just 
blodsband, band som kan vara väl så viktiga. Begreppet anhöriga är här alltså reserverat för de 
personer som stödjer och hjälper en demenssjuk närstående (Stoltz, 2007; Grafström, 2013; In-
gridsdotter, 2011, Socialstyrelsen, u.å). 
 
Närstående är ett begrepp som i princip skulle kunna vara synonymt med anhörig men det an-
vänds i detta arbete som definition på den demenssjuke. Begreppet används här för de individer 
som tar emot hjälpen av anhöriga, det vill säga de demenssjuka (Stoltz, 2007; Grafström, 2013).  
 
Anhörigstöd eller stöd till anhöriga, syftar i detta arbete primärt på vad som kan underlätta i till 
exempel fysiskt, psykiskt, socialt och/eller ekonomiskt avseende för anhöriga som vårdar en 
närstående (Stoltz, 2007).  
 
Demens är inte en sjukdom utan är i sig en allmän term som beskriver en rad symptom eller ett 
syndrom som kan bero på olika sjukdomar och skador. Man brukar tala om tre huvudgrupper: 
Primärdegenerativa sjukdomar, Vaskulära sjukdomar och Sekundära sjukdomar. Inom dessa 
grupper finns undergrupper så som Alzheimers, Frontallobs-demens, Parkinsons sjukdom med 
demens, blodkärlsdemens m.fl. Vid dessa sjukdomar kan man se symptom som; försämring av 
minner, tankeförmågan, orienteringen, fattningsförmågan, förmågan att göra jämförelser, inlär-
ningsförmågan, språkanvändningen och omdömet (de Klerk-Rubin, 2010). Demenssjukdomar 
är kroniska tillstånd som påverkar de drabbade och deras närstående under resten av livet. Det är 
därför väsentligt att ge all tillgänglig information om sjukdomens karaktär och förlopp till dem 
som drabbats. På så sätt ges de och de anhöriga viss möjlighet att anpassa sina liv och bättre 
möjligheter att klara de svårigheter som uppstår i och med att sjukdomen fortskrider (Armanius 
et al., 2004). 
 
Metod	  	  
Val av metod 
Jag har i denna studie valt att använda mig av kvalitativa fallstudier som ett vetenskapligt för-
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hållningssätt och vetenskaplig metod. Denna metod valdes då en fallstudie enligt Merriam 
(2011) kommer så nära ens intresseområde som möjligt, dels via direkt observation i naturliga 
miljöer och dels genom att denna metod kommer åt subjektiva faktorer (tankar, känslor och 
önskningar). Dessutom tenderar fallstudier att ha ett bredare nät för att fånga upp information, 
medan experiment och surveyundersökningar vanligtvis har ett snävare fokus. Bryman (2011) 
menar på att målet med en fallstudie är att genomföra ett ingående studium av ett enda fall, och 
utifrån detta görs sedan en teoretisk analys. Merriam (2011) menar även på att beslut av att fo-
kusera på kvalitativa fallstudier kommer sig av det faktum att man då snarare inriktar sig på 
insikt, upptäckt och tolkning än på hypotesprövning. Genom att koncentrera sig på en enda före-
teelse eller situation (”fallet”), strävar man med detta angreppssätt efter att belysa i samspelet 
mellan viktiga faktorer som kännetecknar företeelsen eller situationen i fråga.  
 
I detta arbete låg fokus på att lyfta fram de anhöriga som medverkat i denna studie och deras 
behov av anhörigstöd. Därför ansågs fallstudien som en perfekt metod då det gav möjligheten 
att utforska anhörigstödet för de anhöriga från olika vinklar. Studien fokuserar på de anhöriga 
som under tiden för studien hade någon form av anhörigstöd och som medverkat i studien. Fall-
studien utgår från ett kvalitativt perspektiv då den typen av forskning som används inom det 
kvalitativa perspektivet inriktar sig mer på upptäckt, insikt och förståelse utifrån hur människor 
uppfattar saker och ting. Kvalitativa undersökningar som fokuserar på innebörder och samman-
hang kräver ett datainsamlingsinstrument som är sensitivt för mening och betydelse, både när 
man samlar in och analyserar informationen (Merriam, 2011). När man använder sig av metoder 
som ligger inom det kvalitativa kunskapsparadigmet så innebär detta att fokus är på fenomenets 
egenskaper, vilka innebörder som människor lägger i detta, upplevelser av ohälsa och lidande 
för människor (Friberg, 2014).  
 
Fallstudieforskningen placeras inom den induktiva traditionen när det gäller förhållandet mellan 
teori och praktisk forskning (Bryman, 2011). Med induktiv menas att en fallstudie till största 
delen grundar sig på induktiva resonemang. Generalisering, begrepp och hypoteser uppstår ur 
den information man har tillgång till och som i sin tur har sin grund i den kontext som bildar 
ram till det man studerar. Upptäckten av nya relationer och begrepp samt en ny förståelse, sna-
rare än verifiering av på förhand specificerade hypoteser, är utmärkande för kvalitativa fallun-
dersökningar (Merriam, 2011). Fallstudiemetoden valdes i denna studie för att skaffa en djupgå-
ende insikt om en viss situation och hur de inblandade personerna tolkar denna. Fokus ligger vid 
en fallstudie på process snarare än på resultat, på kontext snarare än på specifika variabler och 
på att upptäcka snarare än på att bevisa (Merriam, 2011). 
 
Fallstudier inmutar sig inte på några speciella metoder för insamling eller analys av information 
vilket innebar att forskaren kan välja datainsamlingsmetod. Alla metoder för att samla in veten-
skaplig information, från test till intervju, kan användas i en fallundersökning (Merriam, 2011). 
Jag har i mitt arbete med denna kandidatuppsats valt att använda mig av observationer, kvalita-
tiva semistrukturerade intervjuer och litteratursökning. Detta, att hantera många olika typer av 
empiriskt material, är något som Merriam (2011) anser vara fallstudiens unika styrka. Och att 
använda sig av flera olika metoder för att samla in information utgör triangulering. Metodolo-
gisk triangulering kombinerar olikartade metoder och intervjuer, observationer och rent fysiska 
belägg för att undersöka en och samma enhet. Detta gör att man kombinerar de olika metoder-
nas styrkor för att utnyttja alla fördelar med metoderna och ändå ha kontroll över deras nackde-
lar. Som fallstudieforskare samlas så mycket information som möjligt in inom området i avsikt 
att formulera en tolkning eller en teori om den företeelse som studeras (Merriam, 2011; Bryman, 
2011).  
 
I denna studie har olika insamlingsmetoder använts. Bland annat så användes kvalitativa semi-
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strukturerade intervjuer. Anledningen till att just den semistrukturerade intervjuformen använ-
des var för att dessa, enligt bland annat Bryman (2011), ger intervjupersonen stor frihet att ut-
forma svaren på sitt eget sätt. Frågorna brukar också vara mer allmänt formulerade än vad som 
är fallet vid strukturerade intervjuer. Något som gjorde att semistrukturerade intervjuer valdes 
som insamlingsmetod var för att låta intervjupersonen tala så fritt som möjligt trots ett stående 
tema och en del ”obligatoriska” frågor. Som intervjuare under semistrukturerade intervjuer, till 
skillnad från strukturerade intervjuer, har du något större frihet då möjligheten att ställa ytterli-
gare frågor (uppföljningsfrågor) till det som uppfattas vara viktiga saker (Bryman, 2011). Den 
här typen av intervjuer utgår från att individuella respondenter definierar sin verklighet på olika 
sätt. Syftet med intervjun är således inte att tvinga respondenterna till att anamma exempelvis 
forskarens kategorisering av världen – man vill snarare komma åt intervjupersonernas sätt att se 
på saker och ting (Merriam, 2011). Det som utmärker de kvalitativa intervjuformerna är att man 
följer upp de delar av intervjupersonens berättelse som kan kasta ljus över personens förståelse 
av temat ifråga (Widerberg, 2011). Detta gjorde att en kvalitativ semistrukturerad intervju var 
den rätta intervjumetoden att använda i arbetet med denna studie.  
 
I arbetet med denna uppsats utfördes även observationer vilket innebar att du som forskare stu-
derar, registrerar och tolkar andra kroppsliga och språkliga uttryck och agerande. Detta bidrog 
till att få en bild av vad just den stödinsatsen som observerades hade för inverkan precis då. 
Denna datainsamlingsmetod används enligt om man vill belysa ett fenomen genom att studera 
det ”in real life” eller ”in action”. Hen påpekar också att om man däremot vill få fram männi-
skors förståelse av fenomenet så väljer man intervjuformen. Det som är bra med fallstudier är då 
att man kan kombinera dessa båda för att få en komplettare bild. Detta är något som också dis-
kuterar kring. Hen menar att de kvalitativa infallsvinklarna kompletterar varandra och kan där-
efter med fördel kombineras (Widerberg, 2011). 
 
I arbetet användes även mycket information och tidigare forskning i textformat. Det fanns 
ganska mycket litteratur kring demens och dess anhöriga. Dock så kan jag tycka att det saknades 
ett fokus på anhörigstödet som sådant. De kriterier som källorna skulle uppfylla var bland annat; 
fakta om anhörigstöd, anhörigas upplevelser av stöd samt upplevelser av att leva med en de-
menssjuk närstående och även förändringsmöjligheter för stödet. Litteratursökningarna gjordes 
främst från Ebsco, Google Scholar och på fysiska bibliotek. Sökorden som användes för att 
finna litteraturen var bland annat: ”Anhörig”, ”Demens” och ”Anhörigstöd”. Efter det att jag 
funnit relevant litteratur så genomförde jag en systematisk litteraturgenomgång där jag läste de 
böcker som jag ansåg relevanta.  
 
Avgränsningar 
I arbetet med denna uppsats så har jag gjort ett antal avgränsningar för att arbetet inte ska bli 
alltför stort och spretigt. Till en början så låg fokus på anhörigstöd i allmänhet men efter ett tag 
så insåg jag att detta skulle vara för brett för att rymmas under detta arbetes omfattning. Därför 
så valde jag att fokusera på anhörigstöd till de med en närstående som har en demenssjukdom.  
När det gäller anhöriga som vårdar sin äldre närstående är det i närmare hälften av fallen en 
maka eller make som vårdar sin partner. Annan forskning menar också på att det är en större 
skillnad mellan att som make/make ge omsorg jämfört med att ge omsorg när man står i nära 
relation till den äldre (Andersson, 2011). Och då anhöriga som grupp består av individer i olika 
åldrar, olika kön och olika livsvillkor som vårdar närstående så har jag valt att lägga fokus på 
dem som grupp istället för att fokusera på olika klassificeringar.  
 
Analytiskt tillvägagångssätt 
För att behandla det material som framkom under arbetets gång så användes ett kvalitativt till-
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vägagångssätt. Under analysen av intervjumaterialet låg vikten på att söka information kring hur 
anhöriga uppfattar anhörigstödet och om de har några förbättringssynpunkter. En kvalitativ in-
riktad innehållsanalys inbegriper ett sökande efter bakomliggande teman i det material som ana-
lyseras. En forskare vill vid en innehållsanalys ofta koda texten i termer av vissa teman och äm-
nesområden. Detta innebär att det intervjuaren strävar efter är en kategorisering av den eller de 
företeelser som är av intresse. Man tar som forskare beslut utifrån den frågeställning eller pro-
blemformulering som man valt att ha som utgångspunkt (Bryman, 2011). Vid en kvalitativ in-
tervjuanalys så gör intervjuaren en tolkning av materialet. Detta innebär i sin tur att informan-
ternas svar och ordval har en betydande roll då intervjuaren aldrig kan vara säker på att svaret 
tolkats så som informanten åsyftade. När man använder kvalitativ innehållsanalys finns det 
inget detaljerat tillvägagångssätt som måste följas. Datamaterialet går från utveckling av katego-
rier över urval och insamling av information till analys och tolkning av informationen (Merriam, 
2011). I denna studie valdes innehållsanalys som metod för att tolka det insamlade materialet 
och utifrån detta togs två centrala teman fram; Anhörigas syn på vårdgivarrollen och Anhörigas 
syn på anhörigstödet. En innehållsanalys är det tillvägagångssätt som används oftast när det 
gäller att analysera olika dokument (Bryman, 2011). 
  
Intervjuerna som utfördes spelades in för att sedan transkriberas. De meningsbärande enheterna 
markerades samt de ord och meningar som relaterade till studiens syfte. Efter att detta var gjort 
så var det dags att koda och kategorisera. Vid kodning så tolkar man och ger mening åt de me-
ningsbärande enheter som man tidigare hittat i texten. När detta är avklarat ska koder som har 
ett samband tillsammans bilda kategorier. En analys kan fokusera på såväl det manifesta, up-
penbara, som det latenta, dolda, innehållet i en text. Det som beskriver det synliga, det som 
handlar om vad texten säger, är det manifesta. Vad texten däremot egentligen handlar om kan 
ses som de relationella aspekterna och inbegriper en beskrivning av den underliggande mening-
en i texten, det latenta innehållet. Analysen av såväl det manifesta som det latenta innehåller 
någon form av tolkande (Friberg, 2014).  
 
Etiska överväganden 
I den här kvalitativa fallundersökningen så har jag försökt att hålla en öppen dialog med respon-
denterna samt att jag direkt vid informationsinsamlingen har anonymiserat materialet från ut-
märkande information så som namn och platser. Enligt Merriam (2011) så blir etiska frågor i en 
kvalitativ fallundersökning aktuella vid två tidpunkter – dels under insamlingen av information, 
dels när resultaten publiceras. Angående etiska aspekter säger hen vidare att intervjuer och del-
tagande observation som är vanliga tekniker för insamling av information, medför speciella 
etiska problem. Hen menar på att när man gör intervjuer för en fallundersökning så kan detta 
medföra både för- och nackdelar för informanterna. Detta dels för att intervjuaren inte alltid ger 
komplett information om undersökningen och kan ställa frågor som inte har något direkt sam-
band med ämnet för intervjun (Merriam, 2011). 
 
Vid en observation som görs utan att de observerade vet om det väcker detta etiska frågor om 
privatliv och om rätten att få veta vad en forskare håller på med (Merriam, 2011). För att und-
vika detta så gav jag mig till känna tidigt för de inblandade. Jag berättade om mitt syfte med 
studien och fick därefter sitta med under träffen på anhörigkaféet. Detta innebar att min obser-
vation inte var dold utan mer öppen (Bryman, 2011). Endast en liten del av resultatet är baserat 
på observationer. Istället var mycket av den information som återfinns i detta arbete hämtat ifrån 
intervjuer, tidigare forskning, dokument och litteratur. När informationen finns sedan tidigare i 
dokument så är dessa enligt Merriam (2011) öppna eftersom att informationen ofta finns redovi-
sad i statistik (och är därmed anonym). Detta innebär att information som kommer från doku-
ment och litteratur medför en väldigt liten risk för etiska problem då man utifrån statistiken inte 
kan utläsa personlig information. 
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De etiska överväganden som gjorts i detta arbete utgår ifrån fyra grundläggande etiska principer. 
Den första principen är informationskravet som innebär att forskaren skall informera uppgifts-
lämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller 
för deras deltagande. De inblandade ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har 
rätt att själva bestämma över sin medverkan. Något som bör påpekas är att det inte vore bra för 
projektet om intervjupersonerna drar sig ur projektet efter det att materialet är insamlat. Jag har i 
mitt arbete varit noga med att informera om individernas uppgift i projektet om det skulle bli 
aktuellt vilket även det hör till informationskravet inom de etiska aspekterna (Vetenskapsrådet, 
2002). 
 
I samband med studiens syfte så nämnde jag samtidigt att de uppgifter som de gav mig endast 
används för forskningsändamålet vilket stämmer med nyttjandekravet. Jag var tydlig med att 
berätta att inspelningarna kommer raderas efter transkribering och att transkriberingarna skulle 
censureras på namn. Jag var noga med att berätta att intervjuerna endast skulle behandlas av 
behöriga inom studien och att de endast kommer att användas för att uppnå syftet med studien 
vilket kopplas till nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Samtyckeskravet är även detta något som jag tog hänsyn till då respondenterna först fick en 
förfrågan om medverkan och att de sedan fick mina kontaktuppgifter ifall att det skulle vara så 
att de vill ändra något eller kom på något att tillägga. Detta krav handlar om att deltagarna själva 
har rätt till att bestämma över sin medverkan. Som forskare bör du även inhämta uppgiftslämna-
rens samtycke vilket jag gjorde genom muntliga förfrågningar. De som medverkar ska också ha 
rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna 
avbryta sin medverkan utan att det medför några negativa följder för dem (Vetenskapsrådet, 
2002).  
 
Vetenskapsrådet (2002) menar också på att uppgifter om alla de personer som ingick i under-
sökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet vilket jag gjorde då jag direkt efter 
intervjutillfället transkriberade materialet för att kunna anonymisera de detaljer som var ovä-
sentliga för studien men som kunde ge uppgifter om de inblandade, den inspelade intervjun ra-
derades sedan. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning skall ges 
största möjlig konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehö-
riga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Enligt Merriam (2011) så är det i en fallundersökning (som ju är en intensivstudie av en specifik 
företeelse av intresse) emellertid nästan omöjligt att skydda identiteten när det gäller vilket fall 
det rör sig om eller vilka människor som varit inblandade. Jag har försökt att i så stor utsträck-
ning som möjligt uteslutit information om specifika platser och har helt uteslutit eller ändrat 
namn på de individer som varit medverkande i denna studie. Detta är ett val som jag har gjort 
för att undvika att medverkan i studien ska ha någon negativ effekt för deltagarna.  
 
Urval 
Den urvalsstrategi som är den lämpligaste för en fallundersökning är icke-sannolikhetsurval och 
den vanligaste formen är ett målinriktat eller ändamålsenligt urval (Merriam, 2011). Jag valde i 
denna studie att använda mig av ett målinriktat urval. Detta innebär att forskaren inte har som 
syfte att välja deltagare på ett slumpmässigt sätt utan målet är att välja ut deltagare på ett strate-
giskt sätt så att de samplade personerna är relevanta för de forskningsfrågor som formulerats 
(Bryman, 2011). Jag tog kontakt med ett anhörigcenter som gav mig tillstånd att komma dit och 
ställa förfrågan om medverkan i studien. Jag tog även personliga kontakter med individer som 
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jag visste berördes av forskningsämnet. Jag berättade för de berörda vad syftet med min studie 
var och de fick sedan kontakta mig eller personalen på anhörigcenter om de ville medverka. Det 
var fyra individer som ställde upp på att medverka som intervjupersoner i studien.  
 
Tillvägagångssätt 
Målgruppen för studien var anhöriga till dementa som är i behov av eller nyttjar någon form av 
anhörigstöd. Då målgruppen inte var specificerad till en viss åldersgrupp eller könstillhörighet 
inleddes arbete med att hitta intervjupersoner genom att ta mejlkontakt till anhörigcenter. I mej-
let som skickades ut med förfrågan så beskrev jag också syftet med uppsatsen samt de fråge-
ställningar som formulerats utifrån detta. Samtidigt som jag inväntade svar sökte jag informat-
ion och fakta i tidigare forskning, litteratur och dokument som behandlade ämnet. Detta för att 
få ett så täckande material som möjligt. 
 
När ett anhörigcenter svarade på mejlet att de gärna ställde upp så utformades en intervjuguide 
där frågeställningarna återfanns, men även frågor som hade de huvudsakliga frågeställningarna 
som grund formulerades för att en mer fullständig bild av fallet skulle kunna nås. En intervju-
guide som rör en semistrukturerad intervju bör ha vissa teman och frågor som ska behandlas 
men den är även öppen för öppna frågor. Anhörigcentret bjöd sedan in mig på anhörigkafé där 
observationer gjordes. Under det första observationstillfället så ställdes en förfrågan till de an-
höriga om medverkan som intervjuperson i studien. Syftet med studien förklarades kort inför 
hela gruppen och mer utförligt vid intervjutillfället.  
 
Alla fyra intervjupersoner gick med på att intervjun spelades in. Som en säkerhetsåtgärd spela-
des intervjun in på två inspelningsapparater. Intervjuerna ägde rum både hemma hos intervju-
personerna och på anhörigcentret. Innan inspelningen av intervjun stoppades tillfrågades inter-
vjupersonerna om de hade något att tillägga. Intervjuerna som gjordes var mellan 40-70 minu-
ter.  
 
Intervjuerna transkriberades så snabbt som det var möjligt efter det att dem var avklarade. Där-
efter lästes transkriberingarna igenom och viktig data markerades. Därefter togs meningsbä-
rande meningar ut som sedan kodades och strukturerades in i kategorier där koder med liknande 
budskap samlades. Utifrån dessa kategorier skapades sedan två teman. Efter det att tema skapats 
så sammanfattades materialet under varje enskilt tema.  
 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet och reliabilitet används som kriterier i en studie för att bedöma vilken kvalité den har. 
Många forskare inom den kvalitativa forskningen har dock diskuterat hur pass relevanta dessa 
begrepp är för kvalitativa undersökningar. Bryman (2011) menar på att frågan om validitet näst-
an definitionsmässigt rymmer konnotationer som rör mätning och eftersom att mätning inte är 
det främsta intresset för kvalitativa forskare blir frågan om validitet egentligen inte är något som 
är av speciell betydelse för sådana undersökningar. Merriam (2011) säger även att reliabiliteten 
är ett problematiskt begrepp inom samhällsforskningen, eftersom människans beteende inte är 
statiskt utan föränderligt (Merriam, 2011). Kvalitativ till skillnad från kvantitativ forskning strä-
var inte efter att isolera lagar för människans beteende utan försöker snarare att beskriva och 
förklara världen utifrån hur de människor som lever i den uppfattar den. Och eftersom det finns 
många olika tolkningar av vad som sker, finns det inte heller några fasta referenspunkter vi kan 
utgå från för att upprepade gånger mäta en företeelse och på så sätt skapa en i traditionell be-
märkelse reliabel mätning (Merriam, 2011). 
 
Kopplat till det som nämns ovan angående validitet och reliabilitet kan slutsatsen dras att dessa 
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begrepp inte är relevanta för denna studie då studien är begränsad med ett litet urval. Bryman 
(2011) tar istället upp andra kriterier som vissa forskare inom kvalitativ forskning använder sig 
av. Dessa kriterier är då trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Här kan tro-
värdighet enligt Bryman (2011) motsvara intern validitet, det vill säga hur troliga eller sannolika 
resultaten är. Överförbarheten är en parallell till extern validitet, det vill säga om resultaten kan 
tillämpas i andra kontexter. Pålitlighet liknar reliabilitet, det vill säga om man får likartade re-
sultat även vid ett annat tillfälle. Och sedan konfirmering som svarar mot objektivitet, det vill 
säga om forskaren har haft kontroll över sina värderingar så att de inte påverkat undersökningen 
på något avgörande eller skevt sätt.  
 
Dessa samlade kriterier anses vara del kriterier till hur tillförlitlig en kvalitativ undersökning är 
(Bryman, 2011). I denna studie har jag försökt att vara medveten om mina egna värderingar 
samt kontrollera dem. Då jag gick in i studien utan några förkunskaper om anhörigstöd skulle 
jag vilja påstå att det var lättare för mig att behålla en objektiv syn på fallet. Trovärdigheten i 
studien uppfylls på det sätt att de personer som är en del av det fall som studerats får ta del av 
studien. Detta innebär att respondenterna har en chans att bekräfta att jag som forskare uppfattat 
informationen korrekt vilket gör att resultatet kan ses som troliga och sannolika för det fall som 
studerats. Denna studie har fokus på en grupp som har vissa gemensamma egenskaper vilket 
innebär att studien producerar en fyllig beskrivning av just det specifika fallet. Överförbarheten 
av denna studie är därför inte relevant utan fokus har legat på ett specifikt fall. Genom en så 
grundlig redogörelse som möjligt av de olika faserna i forskningsprocessen har jag haft som mål 
att göra denna studie så pålitlig som möjligt. 
 
Angående generalisering av fallstudier så är en vanlig kritik att de resultat man får fram i en 
fallstudie inte kan generaliseras. Förespråkare för fallstudieforskning motsätter sig påståenden 
om att de resultat som läggs fram skulle vara begränsade, bara för att den externa validiteten är 
otillräcklig; de menar att syftet med denna design inte är att generalisera till andra fall eller till 
andra populationer. Fokus ligger vid fallstudier inte på om resultaten kan generaliseras till ett 
vidare sammanhang utan hur pass bra de teoretiska påståenden är som forskaren kan generera 
utifrån resultaten. Detta synsätt placerar uttryckligen fallstudieforskningen inom den induktiva 
traditionen när det gäller förhållandet mellan teori och praktisk forskning (Bryman, 2011).  
	  
Tidigare	  forskning	  	  
Att leva med en närstående med demens 
De flesta anhöriga fylls av häftiga känslosvall när de får höra att deras mamma, pappa, partner, 
vän eller ett syskon har alzheimer – lättnad över att äntligen få veta orsaken till det underliga 
beteendet, rädsla för att förlora sin älskade närstående, hopplöshet vid tanken på att situationen 
inte kan bli bättre och hjälplöshet därför att de inte vet vad de ska göra (de Klerk-Rubin, 2010). 
Till en början upplever de flesta anhöriga ett kaotiskt och svåruthärdligt utanförskap (Ragnes-
kog, 2013). Hen menar vidare att det särskilt i början av demenssjukdomen innebär en enorm 
arbetsbörda att vara anhörigvårdare. Då drabbas anhörigvårdarna ofta av ängslan, oro och skuld. 
De känner sig isolerade och har svårt att anpassa sig till den nya situationen.  
 
De närstående förstår inte alltid att den dementes beteende beror på hjärnsjukdom utan den när-
stående kan tolka beteendet som att personen är elak (Ragneskog, 2013). Att som anhörig tappa 
humöret och bli arg är helt normalt. Men det är viktigt att vara medveten om orsaken till din 
ilska. Det är inte personen du blir arg på, utan beteendet som framkallas av sjukdomen (Alzhei-
merföreningen, 2015). Det är lätt att tycka att det är den sjukas fel som slarvar eller som inte är 
tillräckligt uppmärksam (Ingridsdotter, 2011). Det är tungt att se en närstående gradvis bli allt 
sämre. Att möta hens förändrade beteende är en daglig utmaning (Alzheimerföreningen, 2015). 
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Många närstående saknar sin demensdrabbade släkting. Hen är ju inte längre samma person som 
tidigare. Ibland börjar de närstående sitt sorgearbete fast den demensdrabbade fortfarande lever. 
En del närstående upplever sin demensdrabbade närstående som avliden långt innan hen är död 
på riktigt (Ragneskog, 2013). Många anhöriga genomgår också ett sorgearbete när de bevittnar 
avklädandet, det vill säga, när de ser att den ena förmågan efter den andra försvinner hos den 
närstående (Jansson & Grafström, 2011). 
 
Det finns mycket tidigare forskning som tyder på att anhöriga till dementa ofta drabbas av olika 
påfrestningar. Enligt Ragneskog (2013) är de anhöriga till en demensdrabbad närståendes på-
frestning starkt knutet till stress, överbelastning och utmattning. Alzheimerföreningen (2015) 
säger också att du som anhörig utsätts för en enorm stress och att känslor av sorg, skuld, ilska, 
genans och ensamhet är naturligt och förståeligt. Åtskilliga anhöriga till långvarigt sjuka och 
funktionshindrade personer lever under fysiskt, psykiskt och socialt påfrestande förhållanden 
(SFS 2009:549, lagkommentar). Jansson och Grafström (2011) berättar att de vid en intervju 
med en kvinna, som vårdade sin make med demens, frågade om hon hade någon tid på dygnet 
då hon bara kunde tänka på sig själv. Svaret kom blixtsnabbt: ”Nej, nej, jag lever min makes liv 
nu.” Att som nära anhörig ge stöd och uppmuntran är en viktig uppgift men ett mycket krävande 
arbete, såväl fysiskt som tidsmässigt, eftersom man själv ofta känner sig sorgsen och orolig 
(Åstrand, 2001; Ragneskog, 2013). Att som anhörig uppleva att man har huvudansvaret för en 
människa med demens kan vara frustrerande (Ragneskog, 2013). Till det mest positiva med att 
vårda närstående hör känslan av meningsfullhet i att hjälpa en person man står nära. Tillfredstäl-
lelsen att kunna bidra till att den närstående kan leva ett så värdigt liv som möjligt uppfattar den 
anhöriga som en mycket positiv känsla (Grafström, 2013). 
 
Ingridsdotter (2011) kännetecknar några faser som hen anser att alla anhöriga tillsammans med 
den demensdrabbade genomgår i olika stadier av sjukdomen. Det första stadiet är irritationsfa-
sen som kännetecknas för den anhörige av irritation och missnöje. Det blir lätt gräl över småsa-
ker som glömts bort. Som demenssjuk känner man ofta på sig att något inte står rätt till men 
försöker dölja det, vilket i sin tur ger upphov till ännu mer irritation hos den anhörige. I nästa fas 
av sjukdomsförloppet upplever den anhörige starka känslor som ilska, besvikelse, hopp och för-
tvivlan. Det blir ofta en chock att får beskedet trots att man kanske misstänkt demenssjukdom, 
men det kan också vara en lättnad och en förklaring. Dygnet-runt fasen har fått sitt namn då den 
anhöriga som fortfarande lever tillsammans med den demenssjuke i denna fas upplever att de 
sällan har någon egen tid.  
 
Under demenssjukdomens olika faser så menar Ingridsdotter (2011) att den anhörige genomgår 
flera olika förändringar och kriser till följd av dessa. Man måste acceptera det ofrånkomliga att 
en period i livet är slut för alltid. När den närstående sedan flyttar ifrån hemmet till särskilt bo-
ende så måste den anhörige återigen genomgå en förändring vilket återigen blir en kris för den 
anhörige.  
 
När en närstående med demens flyttar till särskilt boende 
Det som är det bästa för de demensdrabbade är som nämnts ovan att de får bo kvar i sin hem-
miljö så länge som möjligt. Fördelarna är många men oftast så försämras den dementes tillstånd 
och/eller så orkar den anhöriga inte längre att den sjuke bor kvar i hemmet (Grafström, 2013). 
Den dag då den anhöriga inte längre orkar och den sjuke måste tas om hand på särskilt boende, 
kan upplevas som traumatiskt av såväl den sjuke som de anhöriga. Många behöver stöd och 
psykologisk förberedelse för den stora omställning som flyttningen innebär (Jansson & Graf-
ström, 2011). När den närstående flyttar in på ett boende kan ambivalenta känslor växa fram, 
t.ex. en lättnad av att slippa ansvaret blandat med känslan av skuld, sorgsenhet, skam och känsla 
av misslyckande (Grafström, 2013). Det blir återigen en kris för den anhörige med förändringen 
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som demenssjukdomen medför (Ingridsdotter, 2011). Även om denna institutionsvård ger en 
fysisk avlastning för anhörigvårdaren så minskas ändå inte den känslomässiga bördan, i form av 
skuld och sorg. När den demente maken har flyttat till ett boende så tycker båda makarna (inte 
bara den demente) att de har förlorat sitt hem (Ragneskog, 2013). Anhöriga kan alltså ha svårt 
att anpassa sig till den nya situation som uppstår då vårdgivarrollen upphör, vilket kan leda till 
ökad stress, depression och social isolering (Jansson & Grafström, 2011). 
 
Forskare är överens om att många anhörigvårdare behåller sin roll, om än förändrad, och att de 
upplever påfrestning och känslomässig stress även sedan deras anförvant har flyttat (Jansson & 
Grafström, 2011). Anhörigas insatser för de närstående är mångfacetterade och de utför insat-
serna såväl för de närstående som bor i hemmet som för de som har flyttat till särskilt boende 
(Andersson, 2011). Att ta beslut om att flytta en närstående till ett annat boende känns ofta svårt 
(Alzheimerföreningen, 2015). För att de anhöriga ska känna sig lugna så krävs en bra relation 
mellan anhöriga och personal på boendet. Kommunikationen dem emellan är avgörande för hur 
relationerna utvecklas. Om de anhöriga inte litar på omsorgen så innebär det en osäkerhet av 
olika slag (Grafström, 2013). Om den sjuke bor där hen blir väl omhändertagen och verkar för-
nöjd kan den anhörige lätt känna sig överflödig. Det är svårt att lämna över allt till andra. För 
den anhörige är detta ytterligare en omställning. Det gäller att mer och mer lämna den sjuka i 
personalens vård. Samtidigt finns relationen kvar men nu blir det en annan person man lär 
känna. Bor den närstående däremot där den anhörige upplever att det finns brister i omvårdna-
den blir det lätt att man blir ”extrapersonal”, det vill säga försöker själv göra allt som inte perso-
nalen gör. För den anhöriga blir detta en stark påfrestning (Ingridsdotter, 2011).  
 
Anhörigstöd 
Anhörigomsorgen tycks vara en omsorg som ofta sker i det tysta men det är ingen självklarhet 
att man som anhörigvårdare får hjälp och stöd från samhället. Trots detta så har anhörigas om-
sorgsinsatser ökat kraftigt under senare tid (SFS 2009:549, lagkommentar). Enligt 5 kap. 10 
paragrafen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en när-
stående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshin-
der (SFS 2009:549). Det innebär att kommunerna är skyldiga att informera om de verksamheter 
som finns att erbjuda, att utreda behov av stöd och att fatta beslut i de enskilda fallen. Stödet ska 
kännetecknas av individualisering och kvalitet. Lagförändringen som skedde den 1 juli 2009 
innebär att de anhöriga har blivit mer synliga och att deras insatser och kunskaper fått ett erkän-
nande (Jansson & Grafström, 2011). Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens 
alla verksamheter, syftet är att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning (Socialsty-
relsen, u.å). Inom varje kommun finns en demenssköterska, anhörigstödjare, anhörigkonsulent 
eller liknande, vars uppgift är att arbeta med stöd och utbildning till anhöriga (Grafström, 2013; 
Jansson & Grafström, 2011).  
 
Det är viktigt att anhörigstödet når fram till dem som behöver stöd. Därför måste kommunerna 
ha god kännedom om de anhöriga och deras situation, samtidigt som de anhöriga ska känna till 
möjligheterna att få stöd. Det är angeläget att kommunerna utvecklar strategier för att bättre nå 
ut med informationen om stödet till anhöriga. Ett sätt att göra detta är att samarbeta med lands-
tingets verksamheter, med pensionärs- och anhörigorganisationer och andra föreningar som har 
förutsättningar att nå äldre och deras anhöriga. Många anhöriga orkar inte bära ansvaret för vår-
den helt ensamma utan vill känna ett ömsesidigt ansvarstagande och få till stånd ett samarbete 
med samhällets omsorg (SFS 2009:549, lagkommentar).  
 
Varje situation som anhörig respektive närstående befinner sig i är unik. Utgångspunkten är att 
en anhörig eller annan person själv avgör hur stort ansvar hen vill ta för att vårda, bistå och 
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stödja en närstående (Prop. 2008/09:82). Endast anhöriga kan definiera vad anhörigstöd är då 
behovet av stöd ser olika ut beroende på många olika saker. Det är de anhöriga som oftast kän-
ner bäst själva vad för sorts stöd som skulle kunna underlätta vardagen (Anhörigas riksförbund, 
2015). Att stödja den som vårdar en person med demens innebär att utforma insatser som passar 
både den anhöriga eller annan person och den närstående. Medan vissa anhöriga behöver hjälp 
med insatser till den närstående för att orka med eller få egen tid, kan behovet för andra i stället 
handla om att få information och kunskap för att kunna känna sig trygga och utveckla sin anhö-
rigroll. Vilka former av stöd som erbjuds anhöriga kan variera mellan kommunerna (Prop. 
2008/09:82). Anhörigstöd kan vara många olika insatser som direkt eller indirekt riktar sig till 
den som ger stöd eller vård till en närstående. Utbudet av stödinsatser varierar mellan olika 
kommuner. Några exempel på insatser är utbildning och rådgivning, samtalsgrupper, ekonomisk 
ersättning för förlorad arbetsinkomst, dagverksamhet, korttidsboende, avlösning och träffpunk-
ter för anhöriga. Hemtjänst och annat bistånd som beviljas till den som är sjuk kan också fun-
gera som ett stöd för den anhöriga (Anhörigas riksförbund, 2015; Jansson & Grafström, 2011). 
Det är viktigt att stödåtgärder startas tidigt i sjukdomsförloppet för att kunna bygga en relation 
till någon inom kommunen, grundlägga en vårdplan samt för att hjälpa de sjuka och de anhöriga 
att anpassa sig till den nya situationen. Det har blivit alltmer uppenbart att personer som hjälper 
någon med olika vård- och omsorgsinsatser behöver stöd för att få möjlighet till vila och se till 
sina egna behov (Jansson & Grafström, 2011). 
 
Alla anhöriga som vårdar en närstående kan ha rätt till någon form av stöd (Karlsson, 2013). 
Tanken är att anhörigstödet ska underlätta den anhöriges vardag, fysiskt, psykiskt och socialt. 
Stödet ska också bidra till en ökad livskvalité och välbefinnande för anhöriga och de som vårdas 
(Anhörigas riksförbund, 2015; Prop. 2008/09:82). Att stödja anhöriga som vårdar långvarigt 
sjuka närstående, med t.ex. Alzheimers sjukdom, innebär att utforma insatser som passar både 
den närstående och den anhöriga. Den forskning och de praktiska erfarenheter som finns inom 
området talar för att detta stöd måste kännetecknas av individualisering, flexibilitet och kvalitet. 
Individualisering förutsätter att man identifierar den anhörigas och den närståendes unika behov 
och att man om möjligt skräddarsyr stödet. De positiva effekterna av anhörigstödet kan förstär-
kas om det: erbjuds tidigt i sjukdomsförloppet, är uthålligt över tid, är flexibelt, situations an-
passat, individualiserat samt utformat i dialog med närstående (Grafström, 2013).  
 
Ännu ett syfte med anhörigstödet är att den demenssjuke så länge som möjligt ska kunna bo 
kvar i hemmet. Då anhöriginsatserna till dementa är omfattande så anses det viktigt med anhö-
rigstöd för att de anhöriga skall orka och för att förhindra flyttning till särskilt boende. Att skapa 
en god omvårdnadsrelation med en person som insjuknat i demens är en mycket komplicerad 
och svår uppgift för vårdaren. Givetvis måste vårdaren även ha goda kunskaper om demens-
sjukdomar och om hur symtombilden ser ut vid sjukdomens olika faser. Anhöriga har stor fördel 
när det gäller att ge stöd till närstående då vården till en demenssjuk kräver god kommunikation, 
tillit, tid och sensitivitet. De närstående är även en stor resurs som stöd i de dagliga aktiviteterna 
och som hjälp att minnas, så att det är möjligt att ha ett fortsatt meningsfullt liv. Fördelarna med 
hemma boendet är många. Det är allmänt känt att det bästa för den demensdrabbade är att få bo 
kvar i sin hemmiljö så länge som möjligt, där hen är van att vara och känna igen sig. Speciellt 
kan nämnas att bibehålla de sociala kontakterna och få känna trygghet genom invanda rutiner 
och genom att ha bekanta saker runt om sig och kunna fortsätta bestämma över sin situation 
(Armanius et al., 2004). 
 
Anhörigstöd kan vara många olika insatser som direkt eller indirekt riktar sig till den som ger 
stöd eller vård till en närstående. Direkt anhörigstöd kan vara samtalsgrupper, information och 
ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst. Indirekt anhörigstöd skulle kunna vara hem-
tjänst, korttidsboende och bostadsanpassningar (Anhörigas riksförbund, 2015). Avlösning är 
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något som de på anhörigas riksförbund placerat under direkt anhörigstöd. Men då avlösning 
både kan ses som en indirekt och direkt insats riktat till den anhöriga, så har jag i denna studie 
valt att placera avlösning under indirekt då jag anser att stödet även riktar sig mot de närstående.  
 
Anhörigas upplevelse av stöd 
Anhöriga och de sjuka passerar olika stadier i sjukdomsutvecklingen och stödprogram måste 
kunna möta förändrade behov. Det är viktigt att anhöriga får tillgång till stödåtgärder tidigt i 
sjukdomsförloppet för att bygga upp en relation till någon inom kommunen, grundlägga en plan 
för vård samt hjälpa de sjuka och de anhöriga att anpassa sig till den nya situationen. Det har 
visat sig att effekter av stödinsatser till anhöriga blir mer effektiva om de kommer tidigt i sjuk-
domsprocessen vid demens. Det är anhörigas erfarenheter, upplevelser och känslor och därmed 
olika behov av hjälp som skall mötas inom anhörigverksamheten. Angående vilken hjälp som de 
anhöriga fått kan svaren i denna studie sammanfattas med att de allra flesta inte upplever att de 
fått något stöd. Det som tas upp är att den sjuke har fått hemtjänst och att det fungerat som en 
form av stöd och avlastning för de anhöriga. Att som anhörig kunna få vara ensam, ta semester 
och få sova ostört var de vanligaste önskemålen som sammanboende tog upp. Bland de som inte 
bodde tillsammans med den sjuke närstående fanns ett behov av mer kunskap kring läkemedel, 
att man hade kunnat ta semester, fått mer kunskap om omvårdnad samt att någon i personalen 
hade övergripande ansvar (Winqvist, 2010). 
 
Enligt studien som Winqvist (2010) beskriver krävs det, för att de anhöriga ska uppleva att stöd 
ges, två typer av stöd; det synliga och det osynliga stödet. Det synliga är det handgripliga stödet 
som exempelvis växelvård eller ekonomiskt stöd och det osynliga handlar om mellanmänskliga 
relationer som till exempel kan utgöras av att man som anhörig känner sig trygg med sjukvårds-
personalen. Det osynliga och synliga stödet förutsätter varandra, men det osynliga stödet har 
inte fått stor uppmärksamhet inom forskningen. I studien framkommer det att om det osynliga 
stödet fungerar bra skulle det kunna beskrivas som en delaktighet i ljuset. Med detta menas att 
den anhörige är ”välinformerad och upplevde en meningsfull delaktighet som baserades på tillit 
och förtroende mellan personal och anhörig”. Centralt för delaktighet i ljuset är att de anhöriga 
upplever att personalen brytt sig om och stöttat. Detta till skillnad från anhörigas delaktighet i 
mörkret där den anhörige saknar vägledning och stöd samt information och bekräftelse från per-
sonalen (Winqvist, 2010). 
 
I denna studie presenteras även två huvudteman som uppkom i samband med narrativa inter-
vjuer med de anhöriga. De ville känna samhörighet med andra i vårdandet och en känsla av 
samhörighet i sig själva i vårdandet. Att känna samhörighet med andra i vårdandet kan handla 
om att kunna förlita sig på andras hjälp och stöd, att inte känna sig ensam och att kunna dela på 
vårdansvaret. Med känsla av samhörighet med sig själv i vårdandet avses en känsla av en inre 
kvalitet hos den anhörige själv (Winqvist, 2010). 
 
I kunskapsöversikten presenteras synpunkter på olika former av anhörigstöd. Det framkommer 
att anhöriga som deltagit i anhörigcirkel ansåg det bra att få mer kunskap men att det mest bety-
delsefulla var att komma ut och träffa människor som befann sig i samma situation. Det kan 
också upplevas som stärkande att höra att andra har en svårare situation. Anhöriggrupper som 
syftade till att ge känslomässigt och praktiskt stöd till anhöriga till demenssjuka utgörs av att 
gruppmedlemmarna delade erfarenheter med varandra under ledning. De anhöriga som medver-
kade i anhöriggrupperna beskrev att de genom grupperna fått god kunskap om demens och in-
sikt om att de inte var ensamma, att det är viktigt att sätta gränser och veta var man kan få hjälp. 
De anhöriga ansåg efter grupperna att de bättre kunde hantera sina situationer, de återtog kon-
takt med släkt och vänner och rapporterade om förbättrad subjektiv hälsa. Viktiga faktorer som 
även togs fram som viktiga för att uppnå ett gott resultat är att gruppen är sluten och kan träffas 
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under en längre tid samt att ledaren är kunnig, erfaren och har en auktoritet som balanseras med 
taktfullhet (Winqvist, 2010). 
 
I ett annat projekt som presenteras i denna kunskapsöversikt så deltog fjorton anhöriga till gäster 
på en dagverksamhet. Projektet utgjordes av anhörigträffar med utbildning om demenssjukdo-
mar med tonvikt lagd på bemötande av demenshandikappade personer. Speciellt med just denna 
verksamhet var att de som ledde grupperna var personal på dagverksamheten och att det var nio 
träffar med olika teman och föreläsare som genomfördes. Syftet med träffarna var att både ge 
stöd och utbildning. Efter träffarna fick de anhöriga besvara en enkät där det framkom att de 
anhöriga ansåg att de fått ökad kunskap och ökad förståelse för den demenshandikappades situ-
ation. Att delta i anhöriggrupper behöver inte uteslutande utgöra positiva erfarenheter. Det kan 
vara svårt för anhöriga att höra talas om allt elände. När man i studien följde upp med de anhö-
riga som erbjudits att delta i anhöriggrupp så framkom det att de inte ville delta då det är svårt 
eller omöjligt att lämna den sjuke och om möjlighet till detta ändå ges vill man hellre använda 
den lediga tiden till något annat samt att de anhöriga har andra personer att tala med om sin situ-
ation. De intervjupersoner som deltog i aktiviteter var nöjda med verksamheten men det fanns 
fler behov som behövdes uppfyllas. Anhöriga har olika behov beroende på var i sjukdomspro-
cessen de befinner sig och hur man som anhörigvårdare mår i övrigt. De anhöriga ansåg det 
viktigt att få erkännande som anhörigvårdare. Det fanns fyra områden där de anhöriga såg att 
anhörigcentralen kunde vara till nytta: möjlighet till akut stöd, individuellt stöd, informations-
träffar och självhjälpsgrupper (Winqvist, 2010). 
 
En utvärdering visade att anhöriga kände att någon brydde sig om dem, att de blev uppmuntrade 
och synliggjorda. De kände sig trygga med avlastningen och fick kraft, inspiration och möjlig-
het att träffa andra och nya kontakter knöts. Ett önskemål som framfördes var att få profession-
ell samtalshjälp eller tillgång till kurator under vistelsetiden. I uppföljningar som gjorts efter 
samtal med anhöriga har det uttryckts att samtalen har varit bra men det finns också dem som 
anser det för jobbigt att prata om sin situation. Detta visar på att samtalen måste vara individu-
ellt anpassade i utformningen (Winqvist, 2010). 
 
Då de anhöriga måste få ökad kompetens och hjälp med att förstärka anhörigrollen för att bättre 
orka med sitt arbete. Vilket innebär att endast ersättningsvård, det vill säga att avlösa den anhö-
rige under kortare eller längre tid, inte är ett tillräckligt anhörigstöd. Skäl att tacka nej till stöd är 
att det av den anhöriga inte uppfattas som ett bra alternativ för den sjuke. I arbetet med anhöriga 
är det också viktigt att se till de demensdrabbade då många anhöriga ser det som sin uppgift att 
se till att personen som är sjuk har det så bra som möjligt. Detta innebär att det på samma sätt 
som den anhöriges behov och önskemål klargörs också måste fokus även ligga på den sjukes 
behov. De anhöriga kan, om inte den sjukes välbefinnande är tryggat, inte fokusera på sin egen 
känslomässiga situation. Det ansågs viktigt för de anhöriga att känna förtroende för boendeper-
sonalen och att de är lyhörda, att veta att den sjuke blir väl omhändertagen, att känna trygghet i 
att ha en kontaktperson att ringa till i osäkra stunder, att känna sig sedd och respekterad 
(Winqvist, 2010).  
 
I en studie som gjorts av Stoltz et.al. (2006) kan innebörden av stöd förstås som en känsla av 
sammanhang med andra i vårdnaden. Individerna som medverkat i denna studie pratade om 
känslan av tillit då de visste vem och vart man kunde ringa och att personen som de ringde 
kunde hjälpa dem. De anhöriga kände ett delat vårdansvar och möjligheten till avlastning under 
kort varsel eller vid speciella händelser. Detta gav dem en trygghet och bidrog till att de var mer 
mottagliga för hjälpen som erbjöds. Det lättade på ansvaret hos de anhöriga då inte allt ansvar 
längre låg på deras axlar vad gällde välbefinnandet av den närstående demente. Att bli sedd och 
hörd var även det ett tema som genomsyrade studien. De anhöriga kände att de togs på allvar 
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och att någon lyssnade på dem. De negativa känslorna som uppkom kring stödet var en känsla 
av att de blev indragna till anhörigcentralen innan de hade blivit anslutna.  
 
I de berättelser där de anhöriga berättade hur det var utan stöd så beskriver de känslor som; 
överväldigade av ansvar, osäkerhet och ensamhet. De anhöriga uttryckte en frustration kring att 
de tidigt i sjukdomsstadiet försökt att hitta vägar att tillkalla professionell hjälp men att det ver-
kade förgäves då ingen verkade vilja ta ansvar för att se till så att familjen eller den demens-
drabbade fick den hjälp de behövde. Känslan av att vara ensam ansvarig i vårdnaden av sin när-
stående kunde vara mer eller mindre pålitlig och denna känsla försvann aldrig helt även med 
anhörigstöd. Vid de tillfällen som anhöriga fått hjälp med provision berättade de att de både 
kände sig missnöjda men även behovet av att vara tacksam. Detta då anhöriga ibland ansåg att 
de stödformer som de betalade för inte levde upp till förväntningarna men de ville trots detta 
inte klaga (Stoltz, Willman, Udén, 2006). 
 
Många av de anhöriga som medverkat i studien beskrev innebörden av stöd som en form av inre 
kvalité hos dem själva. De berättade att de genom anhörigstöd fick möjligheten till att orka med 
de utmaningar som vårdgivandet innebar. Distraktion och tillfälliga avbrott från vårdgivarrollen 
skapade även en känsla av avkoppling och lugn för anhörigvårdarna. Anhörigvårdare söker efter 
någon som de kan dela ansvaret med eller att ha en kontaktperson som kan nås via telefon. Det 
som framkommer som viktigt i arbetet med anhöriga är att det ska finnas tillit till de insatser 
som sätts in både för den demenssjuke och för dem själva. Innebörden av stöd verkar kunna 
belysas när anhörigvårdaren berättar om relationen till andra samt i relationen till sig själv inom 
utmaningen av att ge vård (Stoltz, Willman, Udén, 2006). 
 
Teori	  
Val av teori 
Då fallstudieforskningen placeras inom den induktiva traditionen innebär det att generalisering, 
begrepp och hypoteser uppstår ur den information man har tillgång till. Teorierna som använts i 
denna studie och som presenteras nedan har ”uppkommit” efter det att informationen samlats in 
och resultatet skrivits. Efter att datamaterialet samlats in och intervjuerna var genomförda så 
hittade jag utifrån detta passande teorier som stämmer in på den bild som jag gavs under denna 
studie. Jag har i denna studie använt mig av teorierna KASAM och symbolisk interaktionism. 
Dessa teorier valdes utifrån den information som framkom av det insamlade materialet i studien. 
KASAM begreppet valdes då denna teori kan kopplas till resultatet av studien då de anhöriga 
beskriver dels en rädsla för förändring och dels en känsla av meningsfullhet i sin roll som an-
hörgivårdare. Rollövertagandet är något som finns inom den symboliska interaktionismen och 
som även används i detta arbete. Detta då rollövertagandet kan kopplas till att de anhöriga i 
samband med sin närståendes demensdiagnos ofrivilligt antar en ny roll. 
	  
KASAM 
KASAM är ett begrepp som står för Känsla Av SAManhang. Känslan av sammanhang är en 
global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig 
men dynamisk känsla av tillit till att; de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under 
livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga; de resurser som krävs för att man skall 
kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är utma-
ningar, värda investering och engagemang (Antonovsky, 2007). 
 
Genomgående i KASAM så finns det tre central komponenter/teman: begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. De individer som har höga värden på dess komponenter hade också hög 
KASAM. Begriplighet syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som 
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förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och 
tydlig snarare än som brus – dvs kaotisk, oordnad, slumpmässig oväntad, oförklarlig. En männi-
ska med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som hen kommer att möta I 
framtiden är förutsägbara, eller att de, när de kommer som överraskningar, åtminstone går att 
ordna och förklara. Död, krig och misslyckanden kan förekomma, men en sådan människa 
förmår att göra dem (be)gripbara (Antonovsky, 2007).  
 
Hanterbarhet definieras här som den grad till vilken man upplever att det står resurser till ens 
förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man bom-
barderas av. Har man en hög känsla av hanterbarhet kommer man inte att känna sig som ett of-
fer för omständigheterna eller tycka att livet behandlar en orättvist. Olyckliga saker händer i 
livet, men när så sker kommer man att kunna reda sig och inte sörja för alltid. Den sista centrala 
komponenten inom KASAM är meningsfullhet (Antonovsky, 2007). Meningsfullheten syftar på 
i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone en del av 
de problem och krav som livet ställer en inför är värda att investera sin energi i, är värda enga-
gemang och hängivelse, är utmaningar att välkomna snarare än bördor som man mycket hellre 
vore förutan. Detta betyder inte att den som har ett högt värde på meningsfullhet blir glad om 
någon närstående dör, om hen måste genomgå en allvarlig operation eller bli avskedad. Men när 
dessa olyckliga upplevelser påtvingas en sådan människa, drar hen sig inte för att söka en me-
ning i den och göra sitt bästa för att med värdigheten i behåll komma igenom den (Antonovsky, 
2007). 
	  
Symbolisk interaktionism 
Den symboliska interaktionismen är en beteende- och samhällsvetenskaplig teori typ som här-
stammar främst från pragmatisk filosofi. Symbolisk interaktionism studerar människan som 
språklig varelse och hävdar att det är språket som ger människan hennes reflekterande medvetna 
intelligens, liksom att den personliga identiteten är av socialt ursprung. Symbolisk interaktion-
ism utgör ingen enhetlig skolbildning utan finns inom flera av dagens traditioner (Berg, u.å) 
 
Enligt den symboliska interaktionismens perspektiv så baseras all social interaktion på symbo-
lisk kommunikation och “rollövertagande”. Symbolkommunikationen är ett grunddrag för allt 
samhällsliv och utgör en förutsättning för att människor alls ska kunna samverka ekonomiskt, 
politiskt eller religiöst. Denna studie fokuserar på den symboliska interaktionismens rollöverta-
gande som Engdahl och Larsson (2011) tar upp i sin bok utifrån George Herbert Meads beteck-
ning. Mead talar om detta som ett ”deltagande i den andre”. Begreppet innebär att man sätter sig 
själv i den andres ställe och riktar samma attityd mot sig själv som den andre gör. Förmågan till 
rollövertagande kan sägas innebära att man skapar en distans till sig själv genom att man betrak-
tar sig själv utifrån och behandlar sig själv som ett medel eller objekt. Det är frågan om ett slags 
”självbetingning” som innebär att man med ord och andra gester tolkar och instruerar sig själv 
med samma medel som man instruerar andra. Engdahl och Larsson (2011) menar vidare att vi 
som enskilda individer förhåller oss till de olika roller vi har där vi vet vad andra förväntar sig 
av oss när vi utför dessa roller och vi kan föreställa oss ungefär vad som sker om vi avviker från 
dem. Rollbegreppet kan vara mycket användbart för att förstå identitetsprocesser, t.ex. när indi-
vider slutar jobba, skiljer sig, slutar med kriminalitet eller avslutar ett liv som nunna.  
 
Resultat	  och	  analys	  
Här nedan presenteras resultatet från de intervjuer och observationer som genomförts i samband 
med studien. Resultatet från intervjuerna kommer att redovisas i form av de teman som fram-
kom utifrån de koder och kategorier som genererades ur dem (se Bilaga 1). 
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Anhörigas syn på vårdgivarrollen 
Under temat Anhörigas syn på vårdgivarrollen ges en överblick vad det innebär att vara anhö-
rigvårdare. Här framkommer även delar där de anhöriga ställs inför jobbiga situationer i sin roll 
som anhörigvårdare. För att förstå betydelsen av stöd för de anhöriga är det viktigt att först få en 
djupare förståelse av vad det innebär att vara anhörigvårdare till en närstående med demens. 
Temat ”Anhörigas syn på vårdgivarrollen” innehåller två underkategorier som lyder: ”Rollen 
som anhörigvårdare” och ”Informellt stöd”. För att få en bättre inblick av vad de anhöriga har 
för syn på vårdgivarrollen så kommer jag nedan att presentera de resultat som jag fått ut genom 
mina intervjuer och observationer under de kategorier som nämnts ovan.  
	  
Rollen som anhörigvårdare 
Under kategorin ”Rollen som anhörigvårdare” finner vi koder som: ”Ambivalent relation”, ”An-
svar”, ”Behövd”, ”Frustration”, ”Hämmad”, ”Misstro”, ”Oro”, ”Osäkerhet”, ”Skam”, ”Skuld”, 
”Sorg”. Alla dessa koder har genererat i den bild som respondenterna givit mig under intervju-
erna och även i observationerna som gjorts. Att vårda en närstående med demens var ett krä-
vande jobb där många av intervjupersonerna framhävde den belastning som sjukdomen hos den 
närstående innebar för dem själva. Trots denna belastning var det många anhöriga som tog på 
sig uppgiften att vårda och stötta sina närstående under stora delar av sjukdomsperioden. Av de 
fyra intervjuerna som genomfördes var det tre av respondenterna som hade sina närstående på 
särskilt boende medan en hade sin närstående på dagverksamhet men boende kvar i hemmet. 
Alla intervjupersonerna hade olika former av anhörigstöd, alltifrån avlösning, särskilt boende, 
anhörigkafé, enskilda samtal osv. En del hade enbart avlösning medan andra hade flera olika 
former av stöd. 
 
I rollen som anhörigvårdare befinner man sig i en säregen situation där man brottas med mäng-
der av känslor. Att som anhörig uppleva en förändring i relationen till den närstående är något 
som alla respondenter redogör för i intervjuerna. Uttryck som ”Man är gift men ändå inte gift” 
och ”Men att, ja det e jobbigt att ha ett förhållande som inte är ett förhållande” tycker jag speg-
lar den ambivalenta relationen som finns mellan den demenssjuke och dess anhöriga. Vidare 
berättar en intervjuperson om hur hen försökt att berätta för sin demente make om sina barnbarn 
men inte fått någon respons. Hen beklagar sig och berättar att det inte längre går att kommuni-
cera med den närstående vilket andra anhöriga i sina intervjuer även bekräftar: ”30 frågor om 
samma sak och sen kan man inte föra någon diskussion, det kan man inte, åå det är ju lite job-
bigt”. Att inte kunna kommunicera eller diskutera med sin närstående är något som enligt de 
anhöriga tär mycket på relationen och som anses som jobbigt. Man får ”ett annat förhållande 
över huvud taget som man lever idag. Å det är väl det som är jobbigt i princip för man är som 
sagt varken det ena eller det andra”. Kopplat till den symboliska interaktionismen kan detta vara 
besvärligt då de anhöriga får svårt att tyda sin roll. Det framkommer en svårighet att som anhö-
rig släppa den ursprungliga rollen man haft i interaktion med den närstående som nu blivit de-
ment. En individ med demenssjukdom kan stundtals vara klar i sinnet medan den i andra sekun-
den kan förlora ansiktsigenkänningen vilket kan vara tufft för en anhörig att uppleva. En av in-
tervjupersonerna vittnade om detta då hen berättade om hur hens make plötsligt frågat efter hen 
trots att hen suttit mitt emot hela tiden. Att förlora sin närstående till demens är svårt då det ofta 
skapar mycket ambivalens inom den anhöriga då det är svårt att veta vilken roll som bör antas i 
kontakten med den närstående som man oftast tidigare haft en nära relation till.  
	  
Rollen som anhörigvårdare - När den närstående bor hemma 
Intervjuerna präglas av en viss oro samt en ovilja att släppa kontrollen över sina närstående. 
Livet måste som anhörig till en hemmaboende närstående med demens planeras och man upple-
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ver en viss instängdhet. En anhörig vittnat om att de i vissa fall får lov att ta ”beslut i enkla var-
dagssaker, att, vad ska han ha för kläder på sig, vad ska han äta, vart ska vi gå, hela tiden, va 
brukar han tycka om å äta och om han inte kan så tar jag ju beslut, jag, jag får leva som om jag 
vore han också”. Det faktum att man som anhörig i vissa stunder även måste leva sin närståen-
des liv gör det svårt att fokusera på sig själv. Något som jag upptäckte genomgående i alla inter-
vjuer var att, trots det att intervjufrågan var riktad mot den anhöriga så handlade svaret till sist 
ändå om den sjuka. Detta kan ses som ett tecken på rollövertagande där man inte riktigt kan 
skilja på sin egen och sin sjuke närståendes behov och känslor. De anhöriga som berättar om 
tiden när den närstående bodde hemma har svårt att fokusera på sitt eget mående och sina egna 
behov i den situationen och istället framkommer vilka problem som den närstående hade. För 
mig känns det som att de flesta intervjupersonerna förnekade att de under den perioden var i 
behov av någon hjälp då det trots allt inte var dem som var sjuka. Det genomgående svaret 
bland dem anhöriga när frågan ”Vad var det som du ansåg att du behövde stöd eller hjälp med?” 
var att de inte ansåg sig behöva någon hjälp. Detta beror nog mycket på det faktum att man vill 
vara så självgående som möjligt och att man sätter den sjuke närståendes behov före ens egna då 
det trots allt är den som är sjuk. Men kopplingar kan även dras till det att man inte vill ses som 
en misslyckad anhörig till den närstående. Många av de anhöriga vittnar om att det försökt be-
hålla den livsstil som de hade innan sjukdomen bröt ut vilket sedan visade sig vara ett svårt 
uppdrag då sjukdomstillståndet försämrades. Det har för alla intervjupersonerna varit svårt att 
bevittna hur deras närstående försämrats och vissa har, mer än andra, försökt att bibehålla den 
relation som de varit vana vid. Då hög KASAM innebär en hög känsla av begriplighet så inne-
bär det att de anhöriga, för att känna hög KASAM, förväntar sig att de stimuli som hen kommer 
att möta är förutsägbara (Antonovsky, 2007). När man som anhörig är van vid att agera på ett 
visst sätt och på så vis få ett visst bemötande tillbaka så blir detta frustrerande när den demens-
sjuke inte agerar utifrån de erfarenheter som relationen bygger på. 
 
Något som jag efter intervjuerna reflekterade mycket över och som slog mig var att intervjuper-
sonerna till stor del tog på sig rollen som anhörigvårdare oftast för sin egen skull i grund och 
botten. Även om detta innebar en försämrad hälsa och uppoffringar som gick ut över deras egna 
liv och välbefinnande. Jag undrade vad detta kunde bero på men sedan under kodningen och 
kategoriseringen så framkom det ett starkt behov av att känna sig behövd. Att få känna sig be-
hövd är något som kan kopplas till behaviorismen där människans agerande ses som en funktion 
av den mängd och typ av belöning och bestraffning det åstadkommer. De anhöriga hade behov 
av att känna samma typ av kontakt med den närstående som de hade innan dess att sjukdomen 
bröt ut. Detta innebär att de anhöriga till en början går med på att vara ”sjuksköterskor” så länge 
som det bidrar till en någorlunda liknande relation till den närstående som tar emot vården. Pa-
ralleller kan även dras till anhörigas anhöriga och övriga runt omkring den anhöriga och dess 
närstående då upprätthållandet av den egna identiteten är något som värderas högt och att be-
hålla ”masken” utåt är något som de anhöriga till en början kämpar hårt för att bibehålla. Att 
som make på sätt och vis förlora sin respektive trots att individen fortfarande är närvarande är 
svårt för de anhöriga att förhålla sig till då hoppet finns kvar så länge som individen finns närva-
rande. Vid dödsfall får man lättare ett avslut medan man vid en demensdiagnos och under sjuk-
domsförloppet sakta bevittnar slutet på vissa mentala funktioner. Har de anhöriga en hög känsla 
av hanterbarhet enligt KASAM så kommer de att ha lättare för att kunna gå vidare och inte sörja 
för alltid.  
 
När du vårdar en närstående med demens så är det svårt att släppa hen ur sikt då ”man ska ha 
lite koll så här… det är som när man hade barn fast dom kunde man gå och säga till men det gör 
man ju inte med gamla så är det ju”. Man blir ofta låst och kan inte åka iväg och lämna hen en-
sam en alltför lång stund. Många av intervjupersonerna uttrycker att deras närstående under pe-
rioder blivit osäkra och att de därför vill att de anhöriga ska vara bredvid och kontrollera vad de 
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gör. Detta medverkar till att man som anhörig inte får någon egen tid. Det framkom i observat-
ioner och i intervjumaterialet att de anhöriga kände en enorm stress över att hela tiden vara låst 
till sin närstående. Att inte få någon tid för sig själv och sina egna intressen var frustrerande.  
 
En av de observationer som genomfördes gjordes i hemmet hos en anhörig med en dement när-
stående. Där studerades hur samspelet dem emellan skedde, vilka uppgifter som den anhöriga 
utför, oftast på automatik. I min observation märkte jag att den anhöriga ofta ”tar över” den de-
mentas uppgifter då tilliten saknas. Man låter inte den närstående prata till punkt med rädsla för 
att det ska bli fel och detsamma gäller de flesta uppgifterna i hemmet, så som matlagning, tvätt-
ning, personlig hygien. Den anhöriga märker säkert inte av det själv men i dessa situationer där 
den närstående begränsas så blir den dementa osäker i sitt kroppsspråk vilket oftast bara bidrar 
till förvirringen. Att den anhöriga på sätt och vis tar över rollen för den dementa kan kopplas till 
den symboliska interaktionismen och rollövertagandet då man vill behålla den gemensamma 
roll som man tidigare haft tillsammans med den närstående (Engdahl & Larsson, 2011). Man vet 
inte längre vad man som anhörig kan förvänta sig av den demente då den inte längre utför den 
roll som den tidigare haft. 
 
Rollen som anhörigvårdare - När den närstående bor på särskilt boende 
Som anhörig orkar man inte hur mycket som helst själv utan man måste, som en av intervjuper-
sonerna uttryckte det, ha avlastning. När sjukdomen gått så pass långt så kan det bli aktuellt för 
anhöriga att ta ett svårt beslut: ”när han inte kan ta beslutena själv utan jag måste ta beslut om 
att ahh, vi måste söka ett annat boende, nu måste han flytta, vi måste flytta isär”. Detta kan dock 
vara ett viktigt beslut för anhöriga att ta då det annars finns en stor risk att relationen övergår till 
en ohälsosam sådan där man tar på sig en roll som en anhörig uttryckte det: ”jag tänker inte bli 
någon sjuksköterska”. De flesta anhöriga kommer till den punkten i den närståendes sjukdom 
där det inte längre är hanterbart för dem att den närstående bor kvar hemma. Alla intervjuperso-
nerna som jag talade med insåg så småningom att deras egen hälsa blev lidande och att det bästa 
för båda parter var att den demenssjuke flyttade till ett särskilt boende. När en närstående flyttar 
till ett särskilt boende så blir detta en stor förändring för båda parter och inte bara den demens-
sjuke. Att ta beslutet som anhörig om att flytta den sjuke närstående till ett särskilt boende kan 
vara påfrestande. Enligt Engdahl och Larsson (2011) så förhåller vi som enskilda individer, en-
ligt symbolisk interaktionism, oss till de olika roller vi har där vi vet vad andra förväntar sig av 
oss när vi utför rollerna. Så när nu den närstående flyttar till ett särskilt boende blir rollen som 
anhörig annorlunda och då sker en identitetsförändring. Rollbegreppet kan som sagt ovan vara 
mycket användbart för att förstå sig på identitetsprocesser. En stor identitetsprocess som de an-
höriga genomgår är dels det att hantera det faktum att den närståendes tillstånd försämras. Men 
även det faktum att den närstående inte längre är bosatt i hemmet innebär en stor anpassnings-
process för de anhöriga. Det blir alltså en stor identitetsprocess när den närstående flyttar då det 
blir avslutet på ett kapitel i deras liv som sammanboende.  
 
Även när de närstående har flyttat in på särskilt boende så framkommer ett behov hos de anhö-
riga av att vara behövd, att fylla någon funktion och att kunna hjälpa till. I de flesta intervjuerna 
framkommer det att de anhöriga får en bra känsla när man bidra till den närstående på olika sätt 
även om denna befinner sig på särskilt boende. Som anhörigvårdare till en dement närstående 
får du ofta hjälpa till med vårdplaneringen då det ibland kan vara svårt för den närstående att 
minnas vissa saker. En individ uttryckte tacksamhet till en lyhörd läkare som hjälpt hen se till så 
att den närstående förlorade sitt körkortstillstånd för att hen ” insåg ganska tidigt att det vet att 
han fixar han inte”. Detta kan kopplas till begreppet meningsfullhet inom KASAM. Livet får en 
känslomässig innebörd för de anhöriga om de känner att de problem och krav som livet ställer 
en inför är värda att investera sin energi i. Och då de anhöriga i situationer som denna, ser sin 
närståendes tillstånd försämras så är det viktigt för dem att känna att det dem bidrar med är me-



 

20	  
20	  

ningsfullt. 
 
Det finns något annat som också genomsyrar intervjuerna vilket är en viss dignitet och stolthet 
som för vissa är svår att släppa på. En intervjuperson uttryckte en viss irritation gentemot dem 
som inte tar emot hjälp: ”Men vissa ska vara så duktiga själva så dom ska inte begära någon 
hjälp å..” medan andra uttrycker det som att ”man vill inte säga att, nemen jag orkar inte att min 
man kommer hem mer nu från lasarettet. Det går inte jag kan inte sköta honom mer”. Alla inter-
vjupersoner är såklart i olika stadier och har olika förutsättningar. Medan vissa klandrar sig 
själva så har andra mindre problem med att se sjukdomens del i det hela. Ingen av intervjuper-
sonerna klandrade dock de närstående för något utan då lade de skulden på annat så som sig 
själva, boendet och eller sjukdomen. Att klandra de närstående är något som inte heller borde 
vara rimligt då det är sjukdomen som är orsaken till deras ändrade beteende. När de anhöriga 
pratade om sig själva som den felaktiga länken så pratade dem med bekymmer i rösten. Men 
oftast så vill de intervjuade anhöriga hitta en orsak till den närståendes beteende och då sjukdo-
men inte alla gånger är så lätt att förstå så är det lätt att lägga skulden på sig själv för att kunna 
förklara den närståendes beteende. Kopplat till symbolisk interaktionism så kan detta ses som 
deltagande i den andre som enligt Engdahl och Larsson (2011) innebär att man sätter sig själv i 
den andres ställe och riktar samma attityd mot sig själv som den andre gör. I detta fall handlar 
det då om att den anhöriga tänker utifrån hur den närstående skulle agerat om denne var fullt 
frisk. På så vis skapar man en viss distans till sig själv då man kan betrakta sig själv utifrån och 
istället ser sig själv som ett objekt.  
 
Informellt stöd 
Det informella stödet representerar i denna studie den hjälp och det stöd som de anhöriga får av 
andra anhöriga så som familj och vänner. Koder under denna kategori är exempelvis: ”Anhörig 
nätverk”, ”Minskande hjälpbehov”, ”Samhörighet”, ”Stöd från familj” och ”Trygghet”. Genom-
gående i intervjuerna framkommer att de flesta har klarat av situationen så pass bra och länge 
just på grund av sitt privata kontaktnät. En del av de anhöriga anser att anhörigstöd i form av 
samtal, samtalsgrupper m.m. ”är för sånna som inte har någon att prata med annars” medan de 
själva anser sig ha det psykologiska stöd som de behöver i form av nära och kära: ” Jag pratar ju 
med Anna och hon har ju gubben som, Gunnar, han har ju dött ja. Sen Ivar, Olovs broder är där 
och vi pratar mycket så nog har jag sånna alltid”. Dock så anser även de anhöriga som har detta 
nätverk att det är bra att detta anhörigstöd finns för dem som inte har någon att vända sig till 
privat: ”Jag menar sånna som bor någonstans och inte har någon ikring sig måste det ju vara 
hemskt för”. Att känna trygghet där man bor har en viktig inverkan på de anhörigas liv då de 
kan släppa på en del av ansvaret med stöd av grannar och vänner. Att inte ha någon vid sin sida 
som stöd utanför boendet gör det svårt för de anhöriga att klara sig med de påfrestningar som 
vårdarrollen innebär. 
 
Informanterna hävdar stundtals att det är på grund av att de har nära och kära som finns där för 
dem som de har orkat göra så mycket som de faktiskt har gjort. En intervjuperson berättade för 
mig att om hen skulle få den avlastning som hen ansökt om så skulle hen orka ha sin sjuke när-
stående hemma lite längre och detta då hen med hjälp av kommunen och sin familj skulle få den 
vila som behövdes. Familjen och vänner kan ställa upp och ge den anhöriga den extra pausen i 
vårdandet som de behöver: ”Är det så att jag ska iväg någon timme och inte han är borta så då 
ställer någon av barnen upp om dom är hemma och kan”. Något som också uppkommer som en 
viktig del av det formella stödet är vilket område/samhälle man bor i. En av intervjupersonerna 
berättar att de i hennes bostadsområde är nära varandra och stöttar varandra. Hen berättar att hen 
är uppväxt med demenssjukdomar kring sig och att det nu sker en slags grannsamverkan där 
man hjälps åt att hålla koll på varandra. Det innebär att om någon som är dement går vilse i de-
ras område så vet ofta någon om att denne hamnat fel och kan då ringa eller kanske till och med 
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leda tillbaka personen hem: ”När Gunnar var ute å gick sådär så var det bara till å säga att ja 
men ser ni honom någonstans så är det bara till å ringa och säga det”. Vetskapen av att som an-
hörig kunna ”släppa ut” sin närstående på exempelvis promenader utan att behöva bli alltför 
orolig inger en viss trygghet.  
 
När den demenssjuka får berättigad hemtjänst eller kanske tim-avlösning så uttrycker de anhö-
riga ingen direkt lättnad då ”det är så många olika som kommer och ska vara med honom så är 
det inte så kul att lämna honom där då varken jag eller han känner personen som kommer och 
ska hjälpa”. Man är i vissa fall rätt tveksam till vården som inte ges av en själv då man anser sig 
veta bäst angående vad de närstående behöver. Hos vissa anhöriga verkar denna ständiga oro 
över den närstående vara med dem även efter flytten till särskilt boende läs mer om detta i nästa 
avsnitt: Anhörigas syn på anhörigstöd. 
 
Anhörigas syn på anhörigstöd 
Syftet med denna studie var att se till anhörigas upplevelse av stöd samt se till förbättringar. 
Under detta tema kommer jag mer i detalj att beskriva vad som framkommit under studien kring 
anhöriga och dess syn på anhörigstöd utifrån de tre kategorier som framlades i kodningsmallen: 
”Stödbehov som finns”, ”Upplevelse av stöd” och ”Utveckling av stödet”. 
 
Stödbehov som finns 
Det stödbehov som fanns och som framkom i intervjuer samt i observationer som gjordes under 
studiens gång var mycket av det som nämnts i tidigare forskning. De koder som framställde 
denna kategori var sådana som: ”Acceptans”, ”Behov av stöd”, ”Ensamhet”, ”Frustration”, 
”Okunskap” och ”Sjukdomsförståelse”. Intervjupersonerna uttryckte ett behov av fördjupning 
och kunskap om själva sjukdomen och sjukdomsförloppet: ”Just förståelsen att sätta mig in i 
sjukdomen”. Det som anhöriga uttryckte som svårast med den demenssjuke närstående var be-
mötandet: ”Hur ska jag bemöta? Det är väldigt svårt”. Stödet är något som är individuellt och på 
frågan när man ansåg sig behöva stöd och vad de ansåg sig behöva stöd med så var svaren lika 
till en början. De flesta sade sig inte ha en aning om att de behövde hjälp över huvud taget. Men 
efter att de fått anhörigstöd på olika sätt så kunde alla intervjupersoners svar relatera till det som 
en av intervjupersonerna sa: ”Man behöver ju anhörigstöd när det händer någonting i livet, det 
behöver man ju”.  
 
De anhöriga uttrycker att den tid de har tillsammans med de närstående är värdefull men också 
att den tiden går långsamt då man inte längre kan föra en ”normal” diskussion: ”Jag tycker att 
helger är lång tid nu när han är hemma och håller på å frågar å frågar”. De anhöriga är väl med-
vetna om att en demensdiagnos innebär att det inte sker några förbättringar utan ”den här sjuk-
domen går ju bara åt ett håll den”. Medan vissa anhöriga har kunskaper kring demens sedan 
tidigare så är det vissa som har ringa kunskap men som i och med diagnosen tagit reda på mer. 
Ensamheten är något som en inte verkar förekomma en del av intervjupersonerna ett dugg me-
dan det för andra togs upp som mer problematiskt då ”man ältar mycket när man är ensam”. 
 
Upplevelse av stöd 
När vi nu går in på kategorin ”Upplevelse av stöd” så finner vi koder som: ”Avbrott i vården”, 
”Befrielse”, ”Egentid”, ”Frihet”, ”Individualiserat”, ”Samhörighet”, ”Stöd”, ”Trygghet” och 
”Underlättar”. Under denna kategori så får vi läsa om hur de anhöriga upplever det stöd de fick 
under tiden för intervjuerna. De flesta anhörigstödsformer som finns idag är riktade både till de 
anhöriga som har sin närstående hemma och de anhöriga som har sin närstående på särskilt bo-
ende. Dock är som namnet lyder särskilt boende ett specifikt inriktat stöd för de anhöriga som 
har sina närstående på särskilt boende medan växelvård och övriga avlösningsformer är riktade 
mot de anhöriga som har sin närstående boende i hemmet. Därför kommer här nedan en presen-
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tation av de olika former av stöd som finns utan specifik uppdelning vad gäller upplevelsen av 
stöd när den närstående är hemmaboende och vice versa. Dock kommer det i löpande text stå 
vilken form av stöd som det talas om. 
 
De flesta former av anhörigstöd bidrog till ett avbrott i vården som de anhöriga gav sin närstå-
ende vilket ansågs som en befrielse då de fick tid för sin egen hälsa och sitt välmående. De in-
tervjupersoner som medverkade i någon form av gruppaktivitet så som anhöriggrupp, anhörig-
kafé eller dylikt ansåg det som skönt att få gå ifrån och träffa någon annan och där man kan 
prata som man vill utan att den som är sjuk är med. ”Att få sitta och prata av sig med någon som 
inte är inne i familjen är skönt och så är det tystnadsplikt också”. Förutom att man som anhörig 
har chans att träffas i grupp så var det även några av intervjupersonerna som använde sig av 
enskilda samtal där man fick prata med en anhörigsamordnare. I dessa samtal så beskrev en an-
hörig hur det var skönt att anhörigsamordnaren inte tog över utan ”då känner man sig delvis 
behövd å dels så känner man en en… en mänsklighet i alltihop”.  
 
För de anhöriga som intervjuades inför denna studie har stödet inneburit mycket. Växelvården 
har gjort så att de anhöriga kan planera lite mer för sig själv, att man kan åka och göra lite vad 
man vill som en intervjuperson uttrycker det. En intervjuperson uttrycker en lättnad över den tid 
som hens närstående var borta på avlösning i två veckor: ”Och då när han var borta i två veckor 
var det jätteskönt då behöver jag inte tänka på att jag skulle skynda mig hem eller nu kommer 
han hem snart, nu måste jag vara hemma å så..”. Den tid som de anhöriga, i och med de olika 
avlösningsformerna, får för sig själva är något som i intervjuerna framkommer som värdefulla. 
De anhöriga uttrycker i olika former ett behov av återhämtning vilket anhörigstödet ger dem till 
viss del. 
 
Jag gjorde som sagt även observationer på ett anhörigkafé där anhöriga har chansen att varje 
vecka träffas för att umgås. Det skrattades ömsom pratades om mer alvarliga saker men det var 
högt i tak och ingen känsla som uttrycktes nedvärderades. I intervjuerna framkommer dessa 
träffar, för de som var delaktiga, som värdefulla. Samvaro är något som rankas högst hos alla 
deltagande intervjupersoner och de som använder sig av anhörigkafé som stöd beskriver det så 
här: ”Vi finns där för varann och det är ju ett anhörigstöd även det, det är det ju”, ” Man kom-
mer, man går dit å kan vara så man hänger med allting å så går man dit å är nästan flygfärdig”, 
”Å vi har trevligt å vi kan skratta å vi kan gråta å vi kan…” 
 
Intervjupersonerna verkar nöjda med den typ av anhörigstöd som de i dagsläget för intervjuerna 
hade. ”Det här är ungefär upp till min förmåga tycker jag och sen tror jag att är det så att jag vill 
veta mer så är det bara att fråga”. Allmänt för de anhöriga som medverkade i min studie så 
räckte det psykiska anhörigstödet med att man visste att det fanns någon där bredvid under ti-
den, någon att hålla i hand. För de anhöriga som använde sig av det officiella psykologiska an-
hörigstödet uttryckte de en enorm tacksamhet gentemot exempelvis anhörigcenter som funnits 
där för dem. ”Jag vet inte om jag skulle klara det om jag inte har fått det stödet jag har fått” var 
det en av intervjupersonerna som yttrade. 
 
Utveckling av stödet 
Trots att det finns mycket bra upplevelser av det stöd som fanns för de anhöriga så uttrycktes 
förändringsmöjligheter/komplement till det som fanns. Något som påpekades av en och som 
sedan fick stöd ifrån informationen i de övriga intervjuerna var det att man inte fått reda på det 
aktuella stödet som fans genom kommunen utan informationen kom oftast från bekanta eller 
tidigare erfarenheter med demenssjuka. Som den tredje kategorin säger så kan man för att ut-
veckla stödet göra något åt detta. För som koder till denna kategori lyder: ”Avlastning på hel-
ger”, ”Information”, ”Ovisshet” och ”Misstro” så finns det en del förbättringsmöjligheter som 
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kan utföras enligt de anhöriga. Av de fyra som intervjuades var det endast en som visste vilket 
typ av stöd som hen hade rätt till i och med att hen tidigare arbetat inom kommunen och att hen 
i samband med demensdiagnosen fått en stor samling informationspapper om olika typer av stöd 
som fanns tillgängligt. En intervjuperson uttryckte viss oro där hen inte förstod hur hen, utan sin 
kontakt, skulle fått reda på att hen hade rätt till stöd: ”Jag vet inte vad som finns rent ut sagt”, 
”Man vet inte vart man ska vända sig när man inte orkar”. 
 
Ett önskemål som framkom från intervjuerna var att kommunerna skulle erbjuda avlösning på 
helger. Till exempel så kom ett förslag på att de dagverksamheter som redan fanns även erbjöd 
dagverksamhet på helger och kanske även övernattning. Detta då anhöriga ”kanske bara skulle 
vilja ha en helg så dom hade kunnat åka bort, eller hur?”. För det skulle vara skönt, enligt de 
anhöriga, om man skulle kunna få en helg ledig ibland. Något som också framkom var att en av 
de anhöriga, som vid tillfället för intervjun vårdade sin närstående hemma, hade begärt växel-
vård men att hen också hade begärt att den närstående skulle få ha kvar sin plats på dagverk-
samheten de två veckorna som hen borde vara hemma på. Detta är något som man enligt inter-
vjupersonen och personal på boendet inte har rätt till egentligen men att det görs undantag i alla 
fall. Anledningen till att den anhöriga ansökt och begärt om detta är för att ”annars att ha tjatet 
hemma i två veckor då blir man nog alldeles knäpp”. Och då hen sedan tidigare är van vid att ha 
den närstående på dagvård varje vecka då blir det en ganska stor omställning från att ha hen 
hemma endast helger till att ha hen hemma två veckor i sträck av någon som helst avlösning 
under denna period. 
 
Att utveckla stödet för anhöriga innebär också för anhöriga att stödet för den närstående utveck-
las. Detta då de flesta anhöriga pratar om åtgärder som gäller deras närstående när man frågar 
frågor som handlar om deras eget behov. En intervjuperson uttryckte att det som behövde änd-
ras är ”inte själva stödet men däremot så, så tycker jag att man ska ha utbildad personal för dem 
som är demenssjuka”. I intervjun har hen tidigare uttryckt en frustration över det boende som 
hens närstående hamnat på där hen anser att boendet inte gör det dem ska. 
 
Diskussion	  
I denna studie har det framkommit att anhörigstödet som finns för de anhöriga som medverkat i 
denna studie har stor betydelse för att de anhöriga ska orka med att vårda sin närstående så 
länge som möjligt i hemmet. Stödet innebär också ett fortsatt stöd för de anhöriga efter det att de 
närstående har flyttat till särskilt boende vilket kan vara en tuff omställning för de anhöriga. 
Studiens forskningsfrågor resulterade i att de anhöriga upplever stödet de får under den närstå-
endes demenssjukdom som bra både under tiden för hemmaboendet och tiden på särskilt bo-
ende. Resultatet visade inte på någon skillnad vad gäller upplevelsen av stöd beroende på vart 
den närstående bodde. Livet som anhörigvårdare är en svår balansgång då man som anhörig 
ständigt växlar mellan hopp och förtvivlan då den närstående kan vara pigg och klar vissa dagar 
medan andra dagar blir frustrerande. Anhöriga till en dement närstående har en ambivalent relat-
ion till den närstående då de inte riktigt vet vart man står i förhållande till varandra då ”man är 
varken det ena eller det andra”. Det som framkom i studien var att de anhöriga som medverkade 
i intervjun ansåg att stödet var individualiserat och att de fick hjälp efter egen förmåga trots att 
det fanns rum för förbättring. 
 
Studiens syfte var att få en ökad förståelse av hur anhöriga till en närstående med demens kan 
uppleva anhörigstödet, vad livet som anhörigvårdare kan innebära samt se till förbättringar av 
stödet. Jag anser att studiens syfte har uppnåtts och att de teorier och begrepp som använts har 
varit användbara samt varit till hjälp för att analysera materialet. Något som uppkom som ett 
förbättringsområde under intervjuerna var hur man marknadsför anhörigstödet. Att kommunen 
och landstinget samverkar verkar inte vara en självklarhet trots att tidigare forskning tyder på att 
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det är det bästa sättet att nå anhöriga. I studien så framkommer det resultat som säger att de 
flesta anhöriga kommer i kontakt med stödet med hjälp av egna kontakter vilket gör det svårt för 
anhörigstödet att nå de anhöriga som saknar dessa kontakter. Även avlösning på helger var nå-
got som önskades, detta ansågs som något som skulle kunna göra att de anhöriga orkade vårda 
sin närstående hemma en längre tid. Då platserna på boenden minskar så bör kommunerna se till 
att de anhöriga orkar så länge som möjligt och därmed vårda de anhöriga då även de är i behov 
av stöd och hjälp. Något som även är en bidragande faktor till de anhörigas trygghet i vårdgivar-
rollen har visat sig vara stödet från grannar, vänner och familj. Detta ”inofficiella” stöd som jag 
har valt att kalla det i denna studie, är något som skulle kunna utvecklas och något som kommu-
nen kanske inte är alltför medveten om i sina stödinsatser. Visst riktas vissa samtal sig till den 
närståendes nätverk men det är inte så troligt att det innebär att alla grannar kommer med på 
informationsträffar etc. 
 
Anhörigstödutbudet ser olika ut beroende på vilken kommun man bor i men något som uppkom 
under samtal med anhöriga som ett önskemål var möjligheten till att blanda växelvård och dag-
verksamhet. Att som anhörig ha möjligheten att ändå få ha kvar sin närstående så länge som 
möjligt ses som en viktig del av stödet för de anhöriga. Även om jag i denna studie hade anhöri-
gas behov och upplevelser först så var det svårt att helt få fram information som inte innehöll 
instickare angående den närstående. Det ses av mig så här i efterhand som en självklar sak 
egentligen. För att de anhöriga ska kunna fokusera på sig själva så är det viktigt att de har en 
känsla av trygghet för den närståendes situation. Även om det så är boendepersonal eller hem-
tjänstpersonalen så är det viktigt att anhöriga känner att de lämnar över ansvaret till någon som 
behandlar den närstående rätt. För att den anhöriga ska kunna släppa kontrollen över den närstå-
ende och ta tillbaka kontrollen över sig själv så krävs det att den anhöriga kan känna trygghet i 
det stöd som ges.  
 
Studien har inte lett till någon direkt häpnadsväckande upptäckt vad gäller tidigare forskning 
angående ämnet. Självklart har vissa skillnader uppkommit men detta tror jag främst beror på 
olika forskningsmetoder. Men något som kan nämnas är att det utanförskap som många forskare 
tidigare talat om inte är något som jag har upplevt vara ett problem för de anhöriga som deltog i 
studien. Detta kan dels bero på att de anhöriga som jag var i kontakt med antingen hade ett 
starkt kontaktnät eller hade kontakter genom anhörigstöd. Trots att inga stora olikheter framkom 
så är det dock viktigt att forskning kring ämnet fortskrider då anhörigas behov ändras i och med 
att levnadsvillkoren för alla människor ändras samtidigt som antalet dementa ökar. Jag anser att 
det skulle vara intressant att forska vidare i ämnet kring inofficiellt stöd då det inte var något 
som jag hittade mycket information om. Det skulle vara spännande att se om anhörigstödet 
skulle kunna utvecklas även för dem som inte är i direkt anknytning till den närstående utan mer 
till den anhörige. De anhöriga som vårdar eller har vårdat sin närstående är i behov av stöd och 
hjälp i vardagen. Att få prata med någon utanför familjen är också något som de anhöriga tar 
upp som viktigt då de vid sådana träffar får mer information och får lätta på bördan genom att 
samtala om situationen.  
 
Något som börjar bli mer och mer aktuellt men som inte togs upp under studien pga. omfatt-
ningen var det att barn och unga till demenssjuka föräldrar blir fler och fler. Att utföra någon 
form av studie för att ta reda på barns upplevelse av att leva med en förälder med demens vore 
väldigt intressant och lärorikt. 
 
Slutsatser	  	  
De slutsatser som framkommit under studiens gång presenteras nedan.  
 
De anhöriga uttrycker i studien att livet som anhörigvårdare är en svår balansgång då man som 
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anhörig får en ambivalent relation till den närstående. Livet som anhörigvårdare framstår som 
givande samtidigt som det är krävande för den anhöriga då relationen nu är en helt annan än den 
man hade innan och man får på sätt och vis lära känna varandra igen. Att vara anhörigvårdare 
innebär även att man måste vara flexibel och att man utan rätt stöd får ge mycket av sig själv.  
 
De anhöriga som medverkar i denna studie upplever stödet som ges både under tiden för hem-
maboendet och när den närstående vistas på särskilt boende som bra. Inga direkta skillnader 
mellan dessa kunde hittas i studien. De anhöriga som har genomgående en viss misstro till stö-
det de får till en början då de vill vara säkra på att stödet genomförs på rätt sätt både gentemot 
dem och de dementa närstående. Det stöd som de anhöriga tryckte extra på i min studie var de 
enskilda samtalen, anhörigkafé och avlastning. Att få tid för sig själv är viktigt och uppskattat 
för de anhöriga vilket kan vara svårt när man lever med en närstående som drabbats av demens. 
Stödet till de anhöriga är därför viktigt. Att som anhörig kunna koppla av och få ensam tid ses 
som ovärderligt och ses även av de anhöriga i denna studie som anledningen till att de orkar 
vårda sin närstående under en längre tid. Detta medför en viss känsla av meningsfullhet då de 
anhöriga gärna vill ha de närstående boende i hemmet så länge som möjligt.  
 
De slutsatser som framkommit från studien är att samtliga intervjupersoner tycker att stödet är 
individualiserat men att utvecklingar kan ske i form av marknadsföring och att begränsningar av 
stöd kan ses över. Specifikt eftersöktes mer avlastningsmöjligheter på helger samt kombinerade 
avlastningsmöjligheter så som exempelvis kombinerad växelvård och dagverksamhet.  
 
Anhöriga till dementa närstående och dess vårdarroll är ett område där det skulle behövas mer 
forskning. Särskilt skulle det vara intressant om fokus kunde läggas på anledningen till varför 
anhörigvårdare är så viktiga för samhället. Så för att få en djupare förståelse för anhörigvårdares 
insatser och betydelse skulle fortsatt forskning vara av betydelse. Om mer tid funnits och om 
studiens omfattning vore bredare så skulle det vara intressant att forska vidare på anhörigstöd 
riktade mot barn med en demenssjuk förälder.  
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Bilaga	  1	  -‐	  Kodningsmall	  
Meningsbärande	  
enhet	  

Kondenserad	  me-‐
ningsbärande	  en-‐
het	  

Kod	   Kategori	   Tema	  

men	  alltså	  den	  här	  
sjukdomen	  går	  ju	  bara	  
åt	  ett	  håll	  den	  

Demenssjukdomen	  
går	  bara	  åt	  ett	  håll	  
vilket	  kan	  vara	  
svårt	  för	  anhöriga	  
att	  acceptera	  

Acceptans	   Stödbehov	  
som	  finns	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Hur	  ska	  jag	  bemöta?	  
Det	  är	  väldigt	  svårt.	  	  

Bemötandet	  är	  
svårt	  

Behov	  av	  
stöd	  

Stödbehov	  
som	  finns	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

man	  behöver	  ju	  anhö-‐
rigstöd	  när	  det	  händer	  
någonting	  i	  livet,	  det	  
behöver	  man	  ju	  

Behovet	  av	  anhö-‐
rigstöd	  uppkommer	  
vid	  nya	  händelser	  

Behov	  av	  
stöd	  

Stödbehov	  
som	  finns	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

man	  ältar	  mycket	  när	  
man	  är	  ensam	  

Ensamheten	  tär	   Ensamhet	   Stödbehov	  
som	  finns	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Jag	  tycker	  att	  helger	  är	  
lång	  tid	  nu	  när	  han	  är	  
hemma	  och	  håller	  på	  å	  
frågar	  å	  frågar	  

Det	  kan	  vara	  väldigt	  
frustrerande	  att	  
vara	  låst	  vid	  sin	  
närstående	  under	  
en	  längre	  tid	  

Frustrat-‐
ion	  

Stödbehov	  
som	  finns	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Jag	  visste	  inte	  över	  
huvud	  taget	  vad	  de-‐
menssjuk	  var.	  Det	  som	  
man	  prata	  om	  förut,	  
det	  var	  ju	  liksom	  att	  ja	  
det	  var	  nån	  som	  har	  
blivit	  mer	  eller	  mindre	  
tokig	  eller	  nå	  sånt	  där..	  
Konstiga	  å…	  kunde	  gå	  
ut	  mitt	  i	  natten	  å,	  ja	  en	  
massa	  sånna	  där	  gre-‐
jer.	  	  

Okunskapen	  kring	  
sjukdomen	  bidrar	  
till	  rädsla	  hos	  de	  
anhöriga	  

Okunskap	   Stödbehov	  
som	  finns	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Just	  förståelsen	  att	  
sätta	  mig	  in	  i	  sjukdo-‐
men.	  	  

Behovet	  att	  veta	  
mer	  

Sjukdoms	  
förståelse	  

Stödbehov	  
som	  finns	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Jag	  insåg	  ju	  att	  det	  här	  
kommer	  bara	  att	  bli	  
sämre	  och	  sämre	  

insikten	  att	  det	  inte	  
går	  att	  bli	  frisk	  från	  
demensen	  

Sjukdoms	  
förståelse	  

Stödbehov	  
som	  finns	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

föreslog	  att	  jag	  skulle	  
gå	  på	  just	  det	  här	  få	  
komma	  ifrån	  lite	  gran	  

Anhörig	  behöver	  
avbrott	  i	  vården	  av	  
närstående	  

Avbrott	  i	  
vården	  

Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Det	  är	  skönt	  att	  få	  gå	  
ifrån	  och	  få	  träffa	  nå-‐
gon	  annan	  och	  man	  
kan	  prata	  som	  man	  
vill,	  utan	  att	  den	  som	  

Skönt	  att	  få	  gå	  ifrån	  
och	  kunna	  prata	  om	  
situationen	  

Befrielse	   Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  
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är	  sjuk	  är	  med	  då.	  

Att	  få	  sitta	  och	  prata	  
av	  sig	  i	  med	  någon	  
som	  inte	  är	  inne	  i	  fa-‐
miljen	  är	  skönt	  och	  så	  
är	  det	  tystnadsplikt	  
också.	  

Att	  kunna	  prata	  
med	  någon	  utifrån	  
är	  skönt	  

Befrielse	   Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

då	  känner	  man	  sig	  
delvis	  behövd	  å	  dels	  så	  
känner	  man	  en	  en…	  en	  
mänsklighet	  i	  alltihop.	  

Man	  vill,	  trots	  det	  
stödet	  man	  som	  
anhörig	  får,	  känna	  
sig	  behövd.	  

Behövd	   Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

och	  får	  jag	  nu	  växel-‐
vård	  så	  han	  är	  borta	  
två	  och	  hemma	  två	  
kan	  man	  planera	  lite	  
mer	  vad	  man	  vill	  

När	  en	  närstående	  
får	  vård	  på	  boende	  
kan	  den	  anhörige	  få	  
tid	  över	  för	  sig	  själv	  

Egentid	   Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

och	  dom	  där	  tilmmar-‐
na	  som	  han	  är	  borta	  
nu,	  dom	  är	  värdefulla,	  
det	  är	  dom.	  	  

Att	  som	  anhörig	  få	  
egentid	  är	  värde-‐
fullt	  

Egentid	   Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Ja	  men	  jag	  kan	  ju	  åka	  
och	  göra	  lite	  vad	  jag	  
vill,	  det	  gör	  jag	  

Friheten	  som	  kom-‐
mer	  av	  anhörigstöd	  

Frihet	   Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Och	  då	  när	  han	  var	  
borta	  i	  två	  veckor	  var	  
det	  jätteskönt	  då	  be-‐
höver	  jag	  inte	  tänka	  på	  
att	  jag	  skulle	  skynda	  
mig	  hem	  eller	  nu	  
kommer	  han	  hem	  
snart,	  nu	  måste	  jag	  
vara	  hemma	  å	  så..	  

Lugnet	  och	  friheten	  
som	  uppkommer	  då	  
den	  närstående	  
sjuke	  tas	  om	  hand	  
om	  på	  korttidsbo-‐
ende	  

Frihet	   Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Så	  då	  hade	  jag	  två	  
veckor	  för	  mig	  själv	  
och	  det	  som	  sagt	  var	  
jätte	  skönt	  

Att	  som	  anhörig	  få	  
avlastning	  innebär	  
en	  frihet	  

Frihet	   Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

det	  här	  är	  ungefär	  upp	  
till	  min	  förmåga	  tycker	  
jag	  och	  sen	  tror	  jag	  att	  
är	  det	  så	  att	  jag	  vill	  
veta	  mer	  så	  är	  det	  bara	  
att	  fråga	  

Anhörigstödet	  är	  
individualiserat	  och	  
flexibelt	  

individua-‐
liserat	  	  

Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Men	  jag	  lär	  mig	  ju	  
mycket	  sen	  jag	  går	  här	  
en	  gång	  i	  veckan.	  

Anhöriga	  får	  i	  och	  
med	  anhörigstödet	  
kunskap	  

Kunskap	   Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Ja	  men	  det	  är	  det	  att	  
man	  slipper	  det	  där	  
tjatet	  hemma,	  det	  är	  ju	  
det.	  

Avlastning	  innebär	  
en	  viss	  lättnad	  för	  
anhöriga	  

Lugn	  och	  
ro	  

Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  
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Därför	  är	  dom	  här	  
stunderna	  här,	  dom	  
här	  träffarna	  här	  som	  
vi	  har	  på	  onsdagarna	  
är	  otroligt	  värdefulla.	  	  

De	  stående	  stunder	  
som	  de	  anhöriga	  
har	  tillsammans	  
med	  andra	  i	  samma	  
situation	  är	  värde-‐
fulla	  

Samhörig-‐
het	  

Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Samvaro	  det	  tror	  jag	  
är	  det	  viktigaste	  

Att	  känna	  samhö-‐
righet	  är	  viktigt	  

Samhörig-‐
het	  

Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Vi	  finns	  där	  för	  varann	  
och	  det	  är	  ju	  ett	  anhö-‐
rigstöd	  väven	  det,	  det	  
är	  det	  ju.	  

Grupperna	  ger	  
känsla	  av	  samhö-‐
righet	  

Samhörig-‐
het	  

Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Att	  jag	  får	  någon	  typ	  
att	  hålla	  i	  handen	  un-‐
gefär,	  nån	  som	  finns	  
bredvid	  mig	  under	  
tiden	  

Känslan	  av	  att	  alltid	  
ha	  någon	  vid	  sin	  
sida	  

Stöd	   Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Jag	  har	  fått	  mycket	  
hjälp	  från	  anhörigcen-‐
ter	  som	  har	  funnits	  
med	  mig	  hela	  tiden.	  

Stödet	  finns	  till-‐
gängligt	  genom	  hela	  
processen	  vilket	  är	  
viktigt	  för	  de	  anhö-‐
riga	  

Stöd	   Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

jag	  vet	  inte	  om	  jag	  
skulle	  klara	  det	  om	  jag	  
inte	  har	  fått	  det	  stödet	  
jag	  har	  fått	  

Det	  är	  viktigt	  med	  
stöd	  för	  anhöriga	  

Stöd	   Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Men	  då	  om	  man	  hade	  
fått	  så	  han	  hade	  blivit	  
borta	  lite	  mer	  så	  då	  
vet	  man	  ju	  att	  dom	  här	  
helgerna	  är	  han	  borta	  
och	  då	  kan	  man	  passa	  
på	  för	  då	  kan	  man	  ju	  
planera	  lite	  an-‐
norlunda	  

Anhöriga	  planerar	  
sitt	  liv	  efter	  den	  
närståendes	  och	  
med	  stöd	  så	  under-‐
lättas	  detta	  

Stöd	  un-‐
derlättar	  

Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Där	  fick	  dom	  liksom	  va	  
som	  dom	  va	  och	  sam-‐
tidigt	  så	  var	  dom	  med	  
tillsammans	  och	  la-‐
gade	  mat	  och	  dom	  
gjorde	  allting	  liksom	  

Tillit	  och	  trygghet	  
till	  den	  vård	  som	  
gavs	  den	  närstå-‐
ende	  

Trygghet	   Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

jag	  känner	  en	  stor	  
trygghet	  nu	  jag	  vet	  att	  
jag	  har	  det.	  Att	  skulle	  
det	  bli	  någonting	  så,	  å	  
sen	  just	  det	  här	  med	  
anhörigstöd,	  ja	  sa	  bara	  
en	  träff	  i	  veckan,	  det	  
är.	  Man	  kommer,	  man	  
går	  dit	  å	  kan	  vara	  så	  
man	  hänger	  med	  all-‐
ting	  å	  så	  går	  man	  dit	  å	  

Anhörigstödet	  ger	  
anhöriga	  en	  känsla	  
av	  trygghet,	  en	  till-‐
flykt	  där	  man	  får	  
vara	  sig	  själv	  och	  
bearbeta	  situation-‐
en	  

Trygghet	   Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  
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är	  nästan	  flygfärdig.	  

Å	  bara	  känslan	  utav	  
det	  att	  jag	  vet	  att	  jag	  
kan	  få	  hjälp	  om	  det	  
krisar	  till	  sig	  riktigt	  
ordentligt	  

Vetskapen	  om	  att	  
anhörigstödet	  finns	  
gör	  anhörigvården	  
lite	  lättare	  

Underlät-‐
tar	  

Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Å	  vi	  har	  trevligt	  å	  vi	  
kan	  skratta	  å	  vi	  kan	  
gråta	  å	  vi	  kan,	  ja	  det	  är	  
som	  det	  var	  idag	  unge-‐
fär	  liksom.	  

Man	  har	  rätt	  att	  visa	  
sina	  känslor	  inför	  
anhöriggruppen	  

Öppenhet	   Upplevelse	  
av	  stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Kanske	  dom	  bara	  
skulle	  vilja	  ha	  en	  helg	  
så	  dom	  hade	  kunnat	  
åka	  bort,	  eller	  hur?	  

Att	  få	  helger	  ledigt	  
är	  något	  som	  anses	  
viktigt	  och	  förbätt-‐
rings	  åtgärd	  vad	  
gäller	  stödet	  

Avlastning	  
på	  helger	  

Utveckling	  
av	  stödet	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Men	  annars	  så	  hade	  
det	  ju	  varit	  skönt	  om	  
man	  skulle	  kunna	  få	  en	  
helg	  ledig	  ibland	  

Att	  få	  helger	  ledigt	  
är	  något	  som	  anses	  
viktigt	  och	  förbätt-‐
rings	  åtgärd	  vad	  
gäller	  stödet	  

Avlastning	  
på	  helger	  

Utveckling	  
av	  stödet	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Jag	  ringde	  och	  begärde	  
att	  han	  har	  kvar	  sin	  
plats	  på	  dagverksam-‐
heten	  de	  här	  två	  veck-‐
orna	  som	  han	  skulle	  
vara	  hemma	  va..	  Det	  
finns	  nämligen	  dom	  
som	  har	  det	  men	  det	  
får	  man	  egentligen	  
inte	  men	  det	  är	  dom	  
som	  har	  det	  

Anhöriga	  ansöker	  
om	  stöd	  som	  inte	  
finns,	  detta	  är	  möj-‐
lighet	  till	  förbätt-‐
ring	  

Förbätt-‐
ringsmöj-‐
lighet	  

Utveckling	  
av	  stödet	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Jag	  fick	  reda	  på	  det	  här	  
om	  anhörigstöd	  ge-‐
nom	  min	  svärdotter	  

Information	  om	  
anhörigstöd	  kom-‐
mer	  från	  andra	  än	  
kommunen	  

Informat-‐
ion	  

Utveckling	  
av	  stödet	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Man	  fick	  en	  massa	  
papper	  i	  samband	  med	  
diagnosen	  

Informationen	  om	  
stöd	  kommer	  i	  
samband	  med	  dia-‐
gnosen	  

Informat-‐
ion	  

Utveckling	  
av	  stödet	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Inte	  själva	  stödet	  men	  
däremot	  så,	  så	  tycker	  
jag	  att	  man	  ska	  ha	  ut-‐
bildad	  personal	  för	  
dem	  som	  är	  demens-‐
sjuka.	  	  

För	  de	  anhöriga	  är	  
det	  minst	  lika	  vik-‐
tigt	  att	  dess	  närstå-‐
ende	  tas	  om	  han	  på	  
rätt	  sätt	  som	  det	  är	  
att	  de	  själva	  får	  det	  
stöd	  de	  behöver	  

Misstro	   Utveckling	  
av	  stödet	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  
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Jag	  fick	  aldrig	  reda	  på	  
vilken	  typ	  utav	  stöd	  
det	  fanns	  utan	  jag	  
slussades.	  Eller	  att	  jag,	  
genom	  henne	  då	  som	  
var	  demenssköterska,	  
att	  det	  var	  genom	  
henne	  då	  som	  jag	  kom	  
i	  kontakt	  med	  anhöri-‐
gcenter	  

Kunskapen	  kring	  
vilket	  stöd	  som	  
finns	  är	  ringa	  hos	  
anhöriga	  och	  man	  
förlitar	  sig	  till	  sy-‐
stemet	  

Okunskap	   Utveckling	  
av	  stödet	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Man	  vet	  inte	  vart	  man	  
ska	  vända	  sig	  när	  man	  
inte	  orkar	  

Ovisshet	  över	  vart	  
man	  kan	  vända	  sig	  

Ovisshet	   Utveckling	  
av	  stödet	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Jag	  vet	  inte	  vad	  som	  
finns	  rent	  ut	  sagt	  

Anhöriga	  vet	  inte	  
vilket	  stöd	  som	  
finns	  

Ovisshet	   Utveckling	  
av	  stödet	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Ja	  jag	  säger	  så,	  som	  
brukar	  säga	  att	  dom	  
som	  varit	  snälla	  jämt	  
kan	  bli	  arga	  så	  jag	  hål-‐
ler	  på	  å	  väntar	  på	  att	  
han	  lär	  väl	  bli	  arg	  

Demenssjukdomar	  
ter	  sig	  olika	  hos	  
olika	  individer	  och	  
att	  som	  närstående	  
få	  kunskap	  kring	  
vad	  sjukdomens	  
olika	  faser	  KAN	  
innebära	  kan	  även	  
betyda	  att	  man	  in-‐
väntar	  vissa	  skeden	  
som	  kanske	  aldrig	  
kommer	  att	  inträffa	  

Ovisshet	   Utveckling	  
av	  stödet	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Ja,	  annars	  att	  ha	  tjatet	  
hemma	  i	  två	  veckor	  då	  
blir	  man	  nog	  alldeles	  
knäpp.	  

Att	  gå	  från	  att	  ha	  
den	  närstående	  
borta	  i	  två	  veckor	  
till	  att	  ha	  hen	  
hemma	  i	  två	  kan	  
vara	  väldigt	  påfres-‐
tande	  då	  man	  som	  
anhörig	  känner	  sig	  
låst	  dessa	  veckor	  

Påfres-‐
tande	  

Utveckling	  
av	  stödet	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Har	  jag	  inte	  haft	  dom	  
omkring	  mig	  alla	  och	  
så	  skulle	  jag	  se	  efter	  
dom,	  jag	  har	  varit	  en	  
sån	  där,	  vad	  heter	  det,	  
vårdare	  jag	  med	  

Vissa	  anhöriga	  bor	  i	  
en	  grannskap	  där	  
man	  stöttar	  och	  
hjälper	  varandra	  

Stöttande	  
grannskap	  

Utveckling	  
av	  stödet	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  

Herregud,	  har	  jag	  inte	  
haft	  sånna	  omkring	  
mig	  här	  jämt	  så	  man	  
vet	  ju	  och	  sen	  har	  jag	  
ju	  jobbat	  inom	  kom-‐
munen	  så	  jag	  vet	  att	  
det	  finns	  stöd	  så	  det	  är	  
bara	  att	  ringa	  

Uppväxten	  och	  tidi-‐
gare	  erfarenheter	  
har	  betydelse	  för	  
anhörigstödet	  då	  
man	  vet	  vilket	  stöd	  
som	  finns	  bl.a.	  

Tidigare	  
erfaren-‐
heter	  

Utveckling	  
av	  stödet	  

Anhörigas	  syn	  på	  
anhörigstöd	  
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Men	  det	  är	  väl	  för	  
sånna	  som	  inte	  har	  
någon	  att	  prata	  med	  
annars,	  men	  jag	  pratar	  
ju	  med	  M	  och	  hon	  har	  
ju	  gubben	  som,	  K,	  han	  
har	  ju	  dött	  ja.	  Sen	  I,	  O	  
broder	  är	  däroch	  vi	  
pratar	  mycket	  så	  nog	  
har	  jag	  sånna	  

Anhöriga	  kan	  även	  
använda	  sig	  utav	  
vänner	  och	  familj	  
för	  psykologiskt	  
stöd	  i	  dessa	  situat-‐
ioner	  

Anhörig	  
nätverk	  

Informellt	  
stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

Ja	  men	  jag	  säger	  det	  är	  
ju	  bra	  om	  man	  har	  så	  
ikring	  sig.	  Annars,	  jag	  
menar	  sånna	  som	  bor	  
nåogonstans	  och	  inte	  
har	  någon	  ikring	  sig	  
måste	  det	  ju	  vara	  
hemskt	  för.	  

Att	  ha	  ett	  hjälpsamt	  
grannskap	  där	  man	  
hjälper	  varandra	  
kan	  vara	  ett	  viktigt	  
stöd	  att	  ha	  och	  gör	  
att	  man	  som	  anhö-‐
rig	  kanske	  minskar	  
behovet	  utav	  stöd	  
och	  hjälp	  från	  
kommunen.	  

Minskande	  
hjälpbehov	  

Informellt	  
stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

Jag	  försöker	  å	  va	  aktiv	  
bland	  mina	  kompisar	  å	  
sånt	  där,	  för	  jag	  har	  
en…	  inte	  så	  många,	  
men	  jag	  har	  en	  del	  
som	  jag	  känner	  att	  jag	  
har	  förtroende	  för	  och	  
som	  jag	  trivs	  tillsam-‐
mans	  med	  

Det	  är	  viktigt	  att	  
hålla	  kontakten	  
med	  sina	  vänner	  

Samhörig-‐
het	  

Informellt	  
stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

Och	  sen	  är	  det	  så	  att	  
jag	  ska	  iväg	  någon	  
timme	  och	  inte	  han	  är	  
borta	  så	  då	  ställer	  nå-‐
gon	  av	  barnen	  upp	  om	  
dom	  är	  hemma	  och	  
kan.	  

Vissa	  anhöriga	  har	  
familj	  som	  ställer	  
upp	  som	  stöd	  

Stöd	  från	  
familj	  

Informellt	  
stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

Ja	  och	  jag	  säger	  det	  
också	  när	  G	  var	  ute	  å	  
gick	  sådär	  så	  var	  det	  
bara	  till	  å	  säga	  att	  ja	  
men	  ser	  ni	  honom	  
någonstans	  så	  är	  det	  
bara	  till	  å	  ringa	  och	  
säga	  det	  

Att	  ha	  ett	  hjälpsam	  
grannskap	  ikring	  
sig	  kan	  som	  anhörig	  
skapa	  en	  viss	  trygg-‐
het	  och	  kan	  där-‐
mend	  innebära	  att	  
anhöriga	  vågar	  låta	  
sina	  närstående	  
agera	  mer	  fritt	  i	  
området	  

Trygghet	  	   Informellt	  
stöd	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

	  Man	  är	  gift,	  men	  ändå	  
inte	  gift.	  

ambivalenta	  käns-‐
lor	  gentemot	  den	  
närstående	  

Ambiva-‐
lent	  relat-‐
ion	  

Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  
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Man	  kan	  inte	  prata	  
med	  han	  och	  tala	  om	  
vad	  som	  har	  hänt	  med	  
barna	  å	  barnbarna	  å	  
va	  som	  ja…	  för	  han	  
förstår,	  ja	  dels	  så	  för-‐
stod	  han	  kanske	  inte	  
tidigare	  heller	  men	  nu	  
var	  det	  ju	  ännu	  sämre	  
för	  nu	  kunde	  man	  ju	  
inte	  kommunicera	  
med	  honom	  överhu-‐
vudtaget.	  Så	  att	  ehh,	  ja	  
det	  tycker	  jag	  har	  varit	  
fantastiskt	  jobbigt.	  

Jobbigt	  då	  man	  inte	  
längre	  kan	  ha	  
samma	  relation	  till	  
den	  demenssjuke	  
närstående	  som	  
man	  tidigare	  haft	  	  

Ambiva-‐
lent	  relat-‐
ion	  

Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

Men	  att,	  ja	  det	  e	  job-‐
bigt	  att	  ha	  ett	  förhål-‐
lande	  som	  inte	  är	  ett	  
förhållande	  

Relationen	  till	  den	  
närstående	  är	  am-‐
bivalent	  och	  väldigt	  
jobbig	  

Ambiva-‐
lent	  relat-‐
ion	  

Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

det	  är	  ju	  ett	  annat	  för-‐
hållande	  över	  huvud	  
taget	  som	  man	  lever	  i	  
idag.	  Å	  det	  är	  väl	  det	  
som	  är	  jobbigt	  i	  prin-‐
cip	  för	  man	  är	  som	  
sagt	  varken	  det	  ena	  
eller	  det	  andra.	  	  

Relationen	  till	  den	  
närstående	  föränd-‐
ras	  under	  sjuk-‐
domsförloppet	  vil-‐
ket	  är	  jobbigt	  

Ambiva-‐
lent	  relat-‐
ion	  

Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

Om	  det	  skulle	  hända	  
mig	  som	  anhörigvår-‐
dare	  någonting	  när	  jag	  
tillexempel	  går	  till	  
affärn,	  då	  kanske	  det	  
inte	  kommer	  någon	  å	  
hälsar	  på	  min	  man	  
under	  långt	  tid	  och	  jag	  
kommer	  in	  på	  lassa-‐
rettet,	  kanske	  inte	  är	  
kontaktbar.	  

Oron	  över	  vad	  som	  
händer	  med	  min	  
närstående	  om	  det	  
händer	  mig	  något.	  	  

Ansvar	   Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

Man	  tar	  ju	  beslut	  i	  
enkla	  vardagssaker,	  
att,	  vad	  ska	  han	  ha	  för	  
kläder	  på	  sig,	  vad	  ska	  
han	  äta,	  vart	  ska	  vi	  gå,	  
hela	  tiden,	  va	  brukar	  
han	  tycka	  om	  å	  äta	  och	  
om	  han	  inte	  kan	  så	  tar	  
jag	  ju	  beslut,	  jag,	  jag	  
får	  leva	  som	  om	  jag	  
vore	  han	  också.	  

Man	  tar	  dagligen	  
beslut	  över	  den	  
närstående	  i	  var-‐
dagliga	  företeelser	  

Ansvar	   Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

Men	  man	  kan	  inte,	  
man	  orkar	  inte	  hur	  
mycket	  som	  helst	  
själv…	  man	  måste	  ha	  
avlastning	  

Som	  anhörig	  är	  det	  
viktigt	  att	  det	  finns	  
stöd	  att	  tillgå	  då	  
man	  inte	  orkar	  hur	  
mycket	  som	  helst	  

behov	  av	  
stöd	  

Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  
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Ibland	  har	  han	  haft	  det	  
här	  med	  att	  se	  till	  att	  A	  
inte	  fick	  fortsätta	  att	  
ha	  körkort.	  För	  det	  
insåg	  jag	  ganska	  tidigt	  
att	  det	  vet	  att	  han	  fixar	  
han	  inte.	  

Den	  anhöriga	  kän-‐
ner	  sig	  lyssnad	  på	  
och	  behövd	  då	  hjälp	  
gavs	  utifrån	  hens	  
rekomendationer	  

Behövd	   Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

När	  han	  inte	  kan	  ta	  
beslutena	  själv	  utan	  
jag	  måste	  ta	  beslut	  om	  
att	  ahh,	  vi	  måste	  söka	  
ett	  annat	  boende,	  nu	  
måste	  han	  flytta,	  vi	  
måste	  flytta	  isär.	  

Belastningen	  av	  att	  
behöva	  ta	  beslut	  
över	  den	  närstå-‐
ende	  

Belastande	  	   Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

Man	  kan	  ju	  inte	  släppa	  
något.	  Man	  ska	  ha	  lite	  
koll	  så	  här..	  Det	  är	  som	  
när	  man	  hade	  barn	  
fast	  dom	  kunde	  man	  
gå	  och	  säga	  till	  men	  
det	  gör	  man	  ju	  inte	  
med	  gamla	  så	  är	  det	  ju.	  
Er	  barn	  kunde	  man	  ta	  
å:	  nej	  hör	  vad	  jag	  säger	  
nu.	  Men	  det	  gör	  man	  
inte	  med	  gamla	  

Man	  anser	  att	  äldre	  
individer	  ska	  kunna	  
ta	  vara	  på	  sig	  själva	  
och	  tycker	  därför	  
inte	  att	  man	  har	  rätt	  
att	  "rätta	  dem"	  när	  
det	  blir	  fel	  då	  det	  
anses	  respektlöst.	  

Bemö-‐
tande	  

Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

Ja,	  man	  får	  väl	  prata	  
och	  säga	  hur	  man	  vill	  
ha	  det	  också,	  vill	  man	  
väl,	  det	  måste	  man	  ju	  
göra	  och	  inte	  säga	  ja	  
och	  amen	  åt	  alltihop	  

Som	  anhörig	  under-‐
lättar	  det	  om	  man	  
tar	  egna	  initiativ	  
och	  berättar	  hur	  
man	  vill	  ha	  det	  

Egna	  ini-‐
tiativ	  

Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

För	  det	  är	  många	  som	  
inte	  har,	  som	  inte	  har	  
någon	  ikring	  sig	  och	  så	  

En	  del	  anhöriga	  har	  
inte	  någon	  i	  sin	  
närhet	  att	  vända	  sig	  
till	  

Ensamhet	   Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

Jag	  tänker	  inte	  bli	  nå-‐
gon	  sjuksköterska	  

Risken	  finns	  att	  
man	  går	  från	  anhö-‐
rig	  till	  sjukskö-‐
terska	  

Farhågor	   Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

30	  frågor	  om	  samma	  
sak	  och	  sen	  kan	  man	  
inte	  föra	  någon	  dis-‐
kussion,	  det	  kan	  man	  
inte,	  åå	  det	  är	  ju	  lite	  
jobbigt	  

Som	  anhörig	  kan	  du	  
bli	  frustrerad	  då	  det	  
inte	  längre	  går	  att	  
diskutera	  saker	  
med	  den	  närstå-‐
ende	  

Frustrat-‐
ion	  

Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

Och	  som	  nu	  när	  han	  är	  
hemma	  kan	  jag	  ju	  inte	  
åka	  bort	  någon	  kväll	  
heller	  då.	  

När	  en	  närstående	  
är	  demenssjuk	  är	  
det	  svårt	  för	  en	  an-‐
hörig	  att	  lämna	  
denne	  själv	  vilket	  
innebär	  att	  man	  blir	  
låst.	  

Hämmad	   Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  
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Men	  jag	  ska	  vara	  
bredvid	  honom	  va..	  
Han	  är	  så	  osäker	  å	  ska	  
kolla	  å	  ja…	  

Den	  anhörige	  blir	  
väldigt	  låst	  

Hämmad	   Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

För	  du	  vet	  är	  han,	  går	  
han	  efter	  å	  ska…	  så	  
man	  kan	  inte	  sätta	  sig	  
och	  göra	  	  

En	  närstående	  med	  
demens	  kan	  bli	  väl-‐
digt	  osäker	  och	  
därmed	  söka	  myck-‐
et	  bekräftelse	  från	  
sin	  anhöriga	  vilket	  
kan	  leda	  till	  att	  den	  
anhöriga	  känner	  sig	  
låst	  och	  instängd.	  

Instängd	   Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

Man	  ska	  lirka	  å	  prata	  å	  
förklara.	  Å	  på	  morgo-‐
nen	  då	  han	  ska	  iväg	  så	  
måste	  jag	  säga	  att	  jag	  
ska	  iväg	  för	  att	  han	  ska	  
känna	  att	  det	  är	  okej	  
att	  åka	  

Man	  får	  som	  anhö-‐
rig	  vara	  väldigt	  på-‐
hittig	  och	  "lura"	  sin	  
sjuke	  närstående	  
för	  att	  hen	  ska	  ut-‐
föra	  vissa	  uppgifter	  

Klurigt	   Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

Hur	  sjutton	  ska	  jag	  
våga	  vara	  borta	  då	  i	  
lugn	  och	  ro?	  

orolighet	  kring	  att	  
överlämna	  ansvaret	  

Misstro	   Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

Jag	  är	  rätt	  tveksam	  
över	  huvud	  taget	  till	  
den	  här	  bromsmedicin	  

Misstro	  till	  den	  
hjälp	  demenssjuka	  
får	  

Misstro	   Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

Hade	  jag	  orkat	  och	  
klarat	  av	  det	  så	  hade	  
jag	  försökt	  se	  om	  det	  
fanns	  någon	  utbild-‐
ning	  eller	  någonting,	  
Men	  jag	  känner	  att	  det	  
orkar	  inte	  jag	  

Anhöriga	  vill	  oftast	  
mycket	  men	  ibland	  
tryter	  orken	  

Orkeslös	   Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

Jag	  var	  rädd	  för	  att	  han	  
inte	  skulle	  hitta	  hem	  

Oron	  över	  den	  när-‐
stående	  

Oro	   Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

Herregud,	  må	  han	  leva	  
så	  jag	  hinner	  in	  i	  alla	  
fall	  

Oron	  över	  den	  när-‐
stående	  

Oro	   Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

När	  det	  är	  så	  många	  
olika	  som	  kommer	  och	  
ska	  vara	  med	  honom	  
så	  är	  det	  inte	  så	  kul	  att	  
lämna	  honom	  där	  då	  
varken	  jag	  eller	  han	  
känner	  personen	  som	  
kommer	  och	  ska	  
hjälpa	  

Orolighet	  kring	  den	  
närstående	  och	  dess	  
vårdgivare	  samt	  att	  
överlämna	  ansvaret	  

Osäkerhet	   Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

Men	  vissa	  ska	  vara	  så	  
duktiga	  själva	  så	  dom	  
ska	  inte	  begära	  någon	  
hjälp	  å..	  

Vissa	  anhöriga	  vill	  
klara	  sig	  själv	  utan	  
stöd	  så	  länge	  som	  
möjligt	  

Självstän-‐
dig	  

Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  
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Man	  vill	  inte	  säga	  att,	  
nemen	  jag	  orkar	  inte	  
att	  min	  man	  kommer	  
hem	  mer	  nu	  från	  lasa-‐
rettet.	  Det	  går	  inte	  jag	  
kan	  inte	  sköta	  honom	  
mer.	  Det	  orkar	  man	  
inte	  säga	  själv.	  

Skam	  känslor	  av	  att	  
man	  inte	  orkar	  mer	  

Skam	   Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

Det	  var	  ju	  ett	  nybyggt	  
hus	  i	  princip	  då	  så	  det	  
förstod	  jag	  ju	  på	  en	  
gång	  att	  där	  hade	  man	  
gjort	  en	  tavla,	  ordent-‐
ligt	  

Beskyller	  sig	  själv	  
istället	  för	  den	  när-‐
ståendes	  sjukdom	  

Skuld	   Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

Jag	  har	  visat	  kort	  på	  
dom	  här	  tvillingarna	  
men	  han	  reagerar	  
ingenting,	  så…	  så	  man	  
känner	  man	  har	  den	  
samhörigheten	  är	  lik-‐
som	  är	  borta.	  

Man	  känner	  sorg	  då	  
samhörigheten	  med	  
den	  närstående	  
känns	  borta	  

Sorg	   Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

när	  man	  kommer	  till	  
åren	  så	  blir	  man	  det	  
svårt	  att	  lära	  om	  och	  
tänka	  om	  å	  att	  jag	  
måste	  tänka	  i	  första	  
hand	  på	  hur	  han	  tän-‐
ker	  och	  hur	  han	  funge-‐
rar	  i	  det	  här.	  

Det	  är	  ibland	  svårt	  
för	  anhöriga	  att	  
anta	  ett	  nytt	  för-‐
hållningssätt	  
gentemot	  den	  sjuke	  
närstående	  

Svårt	  för	  
förändring	  

Rollen	  som	  
anhörig-‐
vårdare	  

Anhörigas	  syn	  på	  
vårdgivarrollen	  

	  


