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ABSTRACT 
 

A major part of the total care for the demented is provided by family caregivers. Their 
situation is vulnerable, with a great risk to develop physical and mental exhaustion. The 
aim of this study was to describe emotional experiences in a family member who cares 
for a demented relative. Three biographies were analysed in order to find out which 
emotions the family caregivers experienced. To make the material broader, various 
types of family caregivers were chosen, wife – husband, husband – wife and child – 
parent. Five main groups were created: Emotions of being powerless and burnt out, 
Emotions of anger and rage, Emotions of bad conscience, Emotions of grief and loss 
and Emotions of love and happiness. The results revealed not only that the family 
caregivers experienced a lot of negative emotions in their situation, but also moments of 
both love and happiness. It is important that the nurse supports the family caregivers 
and provides information and relief, so that they may be able to care for their demented 
relatives in their homes as long as possible. 
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1. INLEDNING 

 

Anhörig beskriver: 

”Som anhörig vet man bäst hur det har varit och hur det har blivit, då anser 

jag att berörda, lärda personer skall lyssna på den drabbade anhörige. 

Ingen anhörig vill göra den sjuke något ont, utan bara hjälpa, samt söker 

hjälp. Det skiljer sig markant mellan make och maka, som har levt ihop dag 

och natt i många år, än att vara barn till någons förälder som blir ensam. 

Var finns då förståelsen för den sjuke samt anhörig… Hoppas att jag kan få 

komma till tals någon gång” (Jonsson, 2003). 

 

Demenssjukdomar kallas ofta ”de anhörigas sjukdom”, skriver Almberg och Jansson 

(2003). När en familjemedlem insjuknar i en demenssjukdom förändras situationen helt 

för de övriga i familjen. Det är med sorg i hjärtat de ser personen de älskar förändras. 

Det unika i personligheten försvinner bit för bit, och de egenskaper som förloras 

upplevs av de anhöriga som en svår förlust. Insjuknandet innebär ökad stress, både hos 

den anhörige och hos personen som fått diagnosen. Många demenssjuka vårdas i 

hemmet av sina anhöriga. Utan deras insatser skulle samhället inte klara vården och 

omsorgen av dessa patienter. Att leva tillsammans med en demenssjuk närstående 

innebär för vårdaren ofta ett dygnet-runt-arbete med ständig jour. Almberg och Jansson 

har dock funnit att positiva känslor för den sjuka familjemedlemmen kan väga upp de 

negativa konsekvenser som rollen som vårdare kan innebära. Hur stödet från samhället, 

släkten och vännerna fungerar har också stor betydelse för hur anhörigvårdaren skall 

orka med sitt vårdansvar. Anhörigvårdaren lever i en utsatt situation, med stor risk för 

fysisk utmattning, psykisk stress och depression. Många anhörigvårdare upplever ändå 

trots allt sin situation som berikande. 

 

För att få en fördjupad förståelse för de anhörigas situation och för de känslor som kan 

uppstå i vårdsituationen, gjordes denna litteraturstudie. Denna kunskap kan vara 



   

 2

värdefull för sjuksköterskor och all övrig vårdpersonal, inte bara inom demensvården, 

som möter dessa patientgrupper och deras anhöriga. 

 

 

2. BAKGRUND 

 

Sverige, liksom hela västvärlden, har en alltmer åldrande befolkning skriver Jeppsson 

Grassman (2003). Samtidigt har nedskärningar och reformering av de offentliga 

välfärdssystemen genomförts under 1990-talet. Inom äldrevården har detta inneburit 

färre vårdplatser och kortare vårdtider, men även omprioriteringar inom kommunernas 

hemhjälpsinsatser. Tilldelningen av hjälp utgår allt oftare ifrån tillgängliga resurser 

snarare än från befintliga behov. Oavsett välfärdssamhällets utveckling har anhöriga 

alltid haft ett betydande ansvar för hjälp och omsorg till sina behövande närstående. 

Tidigare har denna hjälp skett i det tysta, men intresset från samhällets sida har ökat i 

takt med insikten om dessa insatsers samhällsekonomiska betydelse. 

 

Begreppet ”anhörig” är mångtydigt, men oftast syftar det på en person som bistår en 

annan inom familjen eller släkten, där relationen är baserad på äktenskap eller 

blodsband. Begreppet ”närstående” är vidare, och innefattar även vänner och grannar. 

Jeppsson Grassman (2003) menar att det som komplicerar är att begreppen verkar i båda 

riktningarna. Personen är anhörig både som hjälpgivare och hjälpmottagare, vilket 

ibland kan leda till missförstånd om inte förtydliganden görs. I detta arbete har 

begreppet anhörig genomgående använts när det gäller vårdgivaren, och begreppet 

närstående för vårdtagaren. 

 

2.1 Demenssjukdomar 

 

De flesta demenstillstånd i Sverige, liksom i övriga västvärlden, orsakas av primär-

degenerativa demenssjukdomar. Dessa sjukdomar angriper främst centrala nervsystemet 
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och skadar olika strukturer och funktioner i hjärnan vilket leder till degeneration av 

hjärnvävnaden. Till denna grupp hör Alzheimers sjukdom, Picks sjukdom eller så kallad 

frontallobsdemens samt Huntingtons sjukdom. Vaskulära demenser är västvärldens näst 

vanligaste typ av demenssjukdomar, vilka orsakas av förändringar i hjärnans blodkärl, 

till exempel arterioskleros, men även inflammationer i kärlen kan förekomma. Övriga 

demenssjukdomar beror på sekundära hjärnskador till somatiska sjukdomar, som till 

exempel B12-brist, alkoholskador, demens vid Parkinsons sjukdom eller Lewy-Body-

demens. Även blandformer av de tre huvudtyperna kan förekomma (Basun et al., 1999). 

 

Alzheimers sjukdom är vår vanligaste och mest kända demenssjukdom, med omkring 

15 miljoner drabbade människor världen över. I Sverige lider cirka 180 000 personer av 

olika demenssjukdomar. Av dessa har cirka hälften Alzheimers sjukdom, en fjärdedel 

vaskulär demens (kärldemens) och en fjärdedel övriga demenssjukdomar (Marcusson, 

Blennow, Skoog & Wallin, 2003). I detta arbete kommer tonvikten att läggas på att 

beskriva Alzheimers sjukdom, eftersom de demenssjuka personerna i de biografier som 

använts till resultatet lider av Alzheimerliknande sjukdomar. 

 

Hög ålder är den främsta bidragande orsaken till Alzheimers sjukdom, och majoriteten 

av patienterna är över 80 år. Detta kan bero på att antalet negativa influenser på hjärnan 

ökar med stigande ålder, och att riskfaktorernas effekt är beroende av den tid man 

utsätts för dem. Tidig debut av Alzheimers sjukdom är oftast ärftlig och orsakas av 

genmutationer. Här ökar risken att bli drabbad om man har minst en förstagradssläkting 

med demens. Andra starka riskfaktorer är till exempel hypertoni, låg utbildning, svagt 

socialt nätverk, Downs syndrom, depression och/eller skalltrauma tidigare i livet. 

Förändringarna i hjärnan som leder till minnesstörning beror på att nervcellerna 

förtvinar, och på inlagring av ”senila plack” och neurofibriller (Marcusson et al., 2003). 

 

Det finns olika former av Alzheimers sjukdom, en med tidig debut (före 65 års ålder) 

och en med sen debut. Sjukdomen kommer smygande och kan ibland vara svår att 

avgöra, men den kan börja redan vid 45 års ålder. Patienten försämras successivt och det 

första symtomet är vanligtvis minnesstörningar, då framför allt närminnet drabbas. I 

senare stadier påverkas också fjärrminnet, och även språkstörningar kommer tidigt i 



   

 4

sjukdomsförloppet. Ett annat tidigt symtom är apraxi dvs. praktisk oförmåga att klara 

enklare handlingar som hon/han tidigare klarat utan problem, t.ex. koka kaffe (Grefberg 

& Johansson, 2003). Symtomen kan dock variera från person till person. Det finns flera 

olika faser som den sjuke passerar under sjukdomens gång: I den tidiga fasen finns 

förutom de tidigare nämnda, symtom som exempelvis ångest, depression och oförmåga 

att orientera sig på främmande platser. I mellanfasen börjar minnes- och 

orienteringssvårigheterna att bli mer uppenbara, och namn på barn och barnbarn glöms 

bort. Språket börjar bli diffust och oprecist, de ”hittar inte ordet” och försöker lösa det 

på andra sätt, eller genom att helt enkelt aldrig avsluta meningen. Det är i den här fasen 

det talas om sjukdomens fyra A: amnesi, afasi, agnosi (oförmåga att känna igen 

föremål) och apraxi. Symtom som apati, aggressivitet, hallucinationer, sömnsvårigheter 

och slarv med hygien och påklädning är också vanliga i denna fas. I den sena fasen har 

patienten vanligtvis flyttat till en institution och är helt desorienterad till tid och rum. 

Patienten får ofta en kraftig viktnedgång, muskelryckningar, svårighet med språk och 

kommunikation. Han/hon kan också vandra omkring och vara orolig. I den sena fasen 

blir den alzheimersjuke också mycket hjälpberoende och till slut helt sängbunden 

(Basun et al., 1999). 

 

Patienten har rätt till en omedelbar utredning vid misstanke om demenssjukdom. En 

tidig diagnos är även viktig för att kunna sätta in så kallade ”bromsmediciner”. Det 

finns idag inget läkemedel som kan bota demenssjukdomen, utan de är enbart 

bromsande och symtomlindrande (Larsson & Rundgren, 2003). Funktionsnedsättningen 

skapar oro och ångest, depressioner är vanligt, och individen far ofta illa under perioden 

innan han/hon söker hjälp och kommer till utredning. Många yngre personer som 

fortfarande är yrkesverksamma upplever det som en befrielse att få en diagnos. Denna 

kan ju vara en förklaring till svårigheten att räcka till på arbetet (Marcusson et al., 

2003). En demensutredning är resurskrävande och komplicerad och för att resultatet 

skall bli tillfredsställande krävs stor kompetens och flexibilitet. Patientens sjukhistoria 

är grunden i diagnostiken, och då minnesstörning är ett kardinalsymtom är det viktigt att 

få information om sjukhistorien även från en anhörig till patienten. Det görs också en 

ordentlig läkarundersökning, laboratorieprover, en avbildning av hjärnan med 

magnetkamera eller datortomografi och undersökningar av patientens kognitiva 
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funktioner. Dessa testresultat talar sedan antingen för eller emot en viss diagnos (Basun 

et al., 1999). 

 

 

2.2 Känslomässiga upplevelser hos den anhörige 

 

Då en anhörig vårdar en demenssjuk närstående i hemmet innebär det oftast stora 

påfrestningar, både för anhörigvårdaren och dennes familj. De står inför utmaningen att 

förstå hur sjukdomen förändrar deras närstående både förstånds- och beteendemässigt, 

och att ge vård och omsorg till den ibland mycket vårdkrävande sjuke. Anhörigvårdaren 

är ofta själv i hög ålder med egna hälsoproblem, och vårdtyngden ökar i takt med att 

sjukdomen fortskrider. Ständig oro, osäkerhet och situationens opålitlighet tillsammans 

med den demente gör dygnet-runt-tillsyn nödvändig. Detta innebär att tillvaron som 

anhörigvårdare till en demenssjuk person blir en verklig utmaning (Grafström, 1999). 

Ytterligare en källa till oro kan den ekonomiska situationen vara, då höga vårdavgifter 

och låg pension kan leda till att sparkapitalet måste användas till löpande utgifter 

(Näslund, 1997). 

 

Almberg och Jansson (2002) har i sin studie visat att anhöriga som vårdat en 

demenssjuk person under en längre tid kan drabbas av depression. De anhöriga kan må 

så dåligt att det även finns risk för en för tidig död. Utbrändhet hos anhörigvårdaren är 

inte heller ovanligt. Begreppet utbrändhet används ofta för att beskriva hur 

professionella vårdgivare reagerar på stressen i sitt arbete. Enligt Almberg, Grafström 

och Winblad (1997a) uppstår utbrändhet när en person når en nivå av fysisk, psykisk 

och känslomässig utmattning, oftast på grund av daglig stress. Almberg, Grafström och 

Winblad fann vidare i sin studie, att kvinnor i allmänhet löper större risk att drabbas av 

utbrändhet än vad män gör, ofta på grund av att de är mer känslomässigt engagerade. 

Däremot uttrycks ingen skillnad i utbrändhet mellan anhöriga som har sin demenssjuke 

närstående boende hemma eller på institution. Även om den fysiska bördan minskar när 

den demenssjuke placeras på ett gruppboende, så minskar inte nödvändigtvis de 

känslomässiga bördorna såsom skuld och sorg. Samuelsson, Annerstedt, Elmståhl, 
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Samuelsson och Grafström (2001) framhåller ändå att alla vårdgivarna kände en stor 

lättnad när deras demenssjuka närstående flyttade till ett gruppboende. 

 

Anhörigvårdare som kände sig stressade och ansträngda beskrev förlusten av sina kära 

och om den nya rollen i livet, som att bli ”mamma” till den demenssjuke (Almberg, 

Grafström & Winblad, 1997b). Det som skiljer mamma-barn-relationen från relationen 

mellan vårdaren och den demenssjuke är, att mamma-barn-relationen är ömsesidig. 

Enligt Grafström, Norberg och Hagberg (1993) beskrev inte anhörigvårdarna relationen 

till den demenssjuke som ömsesidig, utan kommunikationen verkade vara enkelriktad 

med liten respons från den sjuke. Hagberg skriver i Grafström, Norberg och Hagberg 

(1993) att den Alzheimersjuke behöver en vårdare med ett moderligt beteende, medan 

en patient med frontallobsdemens behöver en vårdare med ett faderligt beteende. 

 

De drivkrafter som får till exempel barn att hjälpa sina föräldrar, menar Johansson 

(1991), är i första hand en blandning av kärlek till och ansvar för sin nästa, en 

pliktkänsla. Detta beskrivs som att barnen vill ”betala tillbaka” den hjälp de själva fått 

tidigare. För äkta makar innebär själva relationen och allt den står för motiv nog för att 

hjälpa varandra. Svårigheten är att sätta gränser – kan man överhuvudtaget sätta gränser 

för omvårdnaden om sin nästa? Motstridiga känslor uppstår lätt, som när 

anhörigvårdaren så gärna vill hjälpa, men inte vill bli uppslukad av vårdandet. Den 

demenssjuke som tar emot hjälp till exempel av sina barn, kan se det som ett 

erkännande för vad han/hon gjort tidigare, men vill samtidigt inte ”ligga barnen till 

last”. Johansson skriver vidare, att det kan vara svårare att känslomässigt hantera att ta 

emot hjälp av sin make/maka, då relationen bygger på ett gränslöst givande och tagande 

”i nöd och lust”, vilket kan leda till en omänsklig börda. De känslomässiga 

svårigheterna både för den som ger och tar, bottnar i egna och andras förväntningar på 

vad som anses vara det ”rätta” handlandet i situationen. Kan personen inte leva upp till 

förväntningarna utlöses känslor av otillräcklighet, skuld, skam och dåligt samvete. 

Dessa känslor kan riktas inåt och leda till depression, eller utåt i form av aggressivitet 

eller som manipulativt beteende riktat mot vårdpersonal eller andra anhöriga. Försöker 

anhörigvårdaren ändå fortsätta som tidigare kan en känsla av bundenhet utvecklas, som 

kan leda till att de upplever vårdandet som ett tvång. Hepburn et al. (2002) har påvisat 
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de mest intensiva känslor av bundenhet, då anhörigvårdaren upplever sig själv som en 

fånge, som om han/hon satt i fängelse. 

 

Samuelsson et al. (2001) beskriver hur svårt anhörigvårdarna tyckte det var att förstå 

vad som var på gång, och hur de skulle hantera sina egna känslor av vrede, irritation och 

dåligt samvete. Detta var mest tydligt i demenssjukdomens tidiga stadier, innan en 

diagnos var ställd. Boise, Morgan, Kaye och Camicioli (1999) anser att det är en 

ångestskapande upplevelse i sig när en älskad närstående får en demensdiagnos. Trots 

allt kan detta ha en positiv effekt, eftersom svårigheterna som patienten upplevt får en 

förklaring, vilket möjliggör för de anhöriga att gå vidare och stödja den sjuke. Många 

anhörigvårdare upplever en känsla av lättnad när väl diagnosen är ställd. Samuelsson et 

al. (2001) skriver vidare, att förutom ovan nämnda känslor upplevs oftast oro, 

sorgsenhet, skuld, frustration, och vanmakt. Vårdgivande män var de enda som 

uttryckte alla dessa känslor. Männen upplevde dessutom isolering, vilket kan bero på att 

de oftast axlar den tyngsta bördan. Enligt Grafström, Norberg och Hagberg (1993) kan 

de flesta klara av dessa känslor utan att låta det gå ut över den sjuke, men i vissa 

familjer kan detta resultera i fientlighet eller övergrepp. Nästan alla anhöriga som 

erkände övergrepp levde ensamma med den demenssjuke personen, främst var det äkta 

makar. De kände sig ensamma, isolerade och ansåg sin hälsa vara försämrad. 

 

Enligt Grafström, Norberg och Hagberg (1993) uttryckte en del anhörigvårdare distans, 

avståndstagande eller objektsyn när de beskrev relationen till sin demenssjuke 

närstående. Relationen dem emellan före sjukdomsutbrottet beskrevs som formell, 

känslokall och likgiltig. Grafström, Norberg och Hagberg förklarar att detta kan ha varit 

karaktäristiskt för hela deras liv tillsammans. I andra fall kan avståndstagandet vara en 

försvarsmekanism hos en känslig person, som konfronteras med en situation som 

han/hon finner svår att stå ut med. Som ett försvar inför perspektivet att mista en älskad 

person, kan den anhörige ta avstånd från eller objektifiera sin sjuke närstående. 

Anhörigvårdare som beskriver livet tillsammans med den demenssjuke som dåligt och 

utan ömsesidighet, bör ha små möjligheter att ge god omvårdnad till den sjuke eller att 

själv känna tillfredsställelse. Vidare skriver Grafström, Norberg och Hagberg att 
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anhörigvårdaren ibland kan uppleva känslor som hat och avsky, men det kan även gå så 

långt att vårdaren önskar att den demenssjuke vore död. 

 

Grafström, Norberg och Hagberg (1993) fann i sin undersökning att anhörigvårdarna 

beskrev sig själva som kompetenta, starka och med personlig kapacitet – d.v.s. kände 

självförtroende i vårdsituationen. Tappen och Williams (1998) bekräftar detta resultat, 

och skriver att anhörigvårdarna i allmänhet var säkra på att de kunde bedöma de 

demenssjukas humör, men att de ansåg det vara svårare att förklara varför individen 

reagerade på ett visst sätt. En del anhörigvårdare upplever att de har växt i sin roll som 

vårdare och utvecklat skicklighet och duglighet. Hepburn et al. (2002) menar att 

anhörigvårdarna uttrycker tillfredsställelse och stolthet, eftersom de kan utföra uppgifter 

de inte tidigare trott sig klara av. De flesta vårdande männen var mer positiva till den 

nuvarande relationen än vad de vårdande hustrurna var. Männen tyckte att de hade en 

lycklig tid tillsammans med sina äkta makar, och de kände glädje inför sin uppgift som 

vårdare. En del av männen hade fortfarande sexuellt umgänge med sina demenssjuka 

hustrur (Collins och Jones, 1997). I sin rapport skriver Lundh och Nolan (2001) att 95–

100% av de anhöriga, oavsett kön, upplevde tillfredsställelse och glädje i vårdandet i 

vetskapen om att den egna insatsen bidrog till att den närstående hade det bra och fick 

sina behov tillgodosedda. Detta gällde även de anhörigas upplevelse av att känna sig 

behövda, och möjligheten att få uttrycka kärleken till sin demenssjuke närstående 

genom den vård de ger. 

 

 

3. SYFTE 

 

Med en alltmer åldrande befolkning kommer med största sannolikhet antalet personer 

som insjuknar i demenssjukdomar att öka. Anhöriga har genom tiderna alltid tagit på sig 

ett stort ansvar för vården av sina demenssjuka närstående. Ökad förståelse för de 

anhöriga och deras situation kan underlätta för sjuksköterskan att stödja 

anhörigvårdarna i deras betydelsefulla arbete. 
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Syftet med denna studie var att belysa känslomässiga upplevelser hos anhöriga som 

vårdar demenssjuka närstående. 

 

 

4. METOD 

 

Ett strategiskt urval av biografier gjordes, och dessa söktes på bibliotekets databas 

SOFIA. Sökorden var anhörig och demens. Träffar på ordet anhörig var tre stycken, och 

på demens 40 stycken. Utav dessa valdes en biografi av varje relationskategori, maka – 

make, make – maka och barn – förälder, som en strävan efter bredd i materialet. Då 

endast två för syftet relevanta biografier kunde hittas, ”Boken om E” av Ulla Isaksson 

och ”Att bli mamma till sin mamma” av Maj Fant kontaktades demenssköterskan i 

Strömstad, Helena Holm, för att få tips om lämplig biografi till den tredje kategorin. ”År 

med Maria” av Richard Larsson valdes här. Nedan följer en kort presentation av 

biografierna: 

 

Ulla Isaksson, författare och dramatiker, mötte Erik Hjalmar Linder när hon var i 40-

årsåldern. Hon bröt upp från man och barn för att senare gifta sig med Erik. Han var 

författare och litteraturforskare, och de gav gemensamt ut en biografi om Elin Wägner. 

”Boken om E” av Ulla Isaksson valdes för att representera kategorin hustrur som vårdar 

sina demenssjuka makar. Ulla kämpade mot Eriks sjukdom, som skilde dem åt istället 

för att föra dem närmare varandra. Hon skrev biografin för att bearbeta sorgen, och för 

att kunna förstå vad som hände egentligen. 

 

Richard Larsson var bokhandlare, men slutade detta arbete för att istället arbeta inom 

palliativ vård. Han ville förstå och uppleva verkligheten i vården, och han skrev flera 

böcker om palliativ vård – ”lindrandets konst”. Biografin ”År med Maria” av Richard 

Larsson valdes för att representera kategorin makar som vårdar sina demenssjuka 

hustrur. Under lång tid vårdade Richard sin demenssjuka hustru Maria hemmet, men 

han kämpade även för att få god vård till henne på ett gruppboende. Hans biografi lär 
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oss att delad börda är halv börda, och den har också fått betydelse för att skapa opinion 

för stödet till de demenssjuka och deras anhöriga. 

 

Maj Fant var socionom och förbundsordförande vid RFSU. Biografin ”Att bli mamma 

till sin mamma” av Maj Fant valdes att representera kategorin barn som vårdar sin 

demenssjuka förälder. Fant beskrev i sin oerhört personliga biografi hur hennes mor 

långsamt gick in i demenssjukdomen. Hon beskrev också hur hon själv som dotter fick 

kämpa för att få tiden att räcka till både för sin nyblivne make, sina vuxna barn, de små 

barnbarnen och sin gamla demenssjuka mor. Fant ville med sin biografi ge en pekpinne 

till politikerna som tillåter att gamla skall få sluta sina dagar i ensamhet, förödmjukelse 

och utan adekvat vård. 

 

Enligt Backman (1998) kan en kvalitativ analys underlättas av att en viss strukturering 

förbereds innan datainsamlingen påbörjas. För att kunna analysera biografierna 

utvecklade vi därför under arbetet med bakgrunden ett analysinstrument. Detta togs 

fram enligt en metod för kodning av data från Hartman (1998), som går ut på att finna 

ofta förekommande begrepp i texterna, i vårt fall känslor. Alla artiklar lästes av oss 

båda, och de känslor som påträffades i texterna nedtecknades. Därefter gjordes en 

sammanställning av de mest förekommande känslorna, vilka fördes in i en lista, vårt 

analysinstrument (se bilaga 1). Detta instrument användes sedan vid analysen av 

biografierna till resultatet, vilket dock inte uteslöt att vissa känslor togs bort och andra 

lades till. 

 

De tre biografierna lästes av oss båda för att få en egen tolkning av texten och för att 

öka validiteten. Under tiden vi läste nedtecknades med hjälp av analysinstrumentet de 

känslor som författarna uttryckte. När till exempel Larsson beskrev sin trötthet 

nedtecknades en träff i protokollet varje gång detta förekom (se bilaga 2). Därefter 

bearbetades texterna gemensamt, och en analys av känslorna utfördes. Enligt Hartman 

(1998) kan begreppen klassificeras, vilket innebär att flera likartade begrepp 

sammanförs under en rubrik. Med hjälp av denna metod skapades fem huvudgrupper. 

Känslorna sorterades även in efter vilken relationskategori de tillhörde, maka, make 
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eller barn. Med motiveringen att det skulle bli lättare för läsaren att följa med i texten, 

refereras författarna enbart med efternamn i resultatet. I slutet av varje resultatdel finns 

en textruta som sammanfattar innehållet. 

 

Eftersom endast redan publicerat material har använts, artiklar och biografier, antas 

etiska hänsynstaganden redan vara gjorda. 

 

 

5. RESULTAT 

 

”Idag finns många uppoffrande makar som vårdar sina senildementa 

livskamrater, som i kärlek och lojalitet ställer upp outtröttligt och med ett 

engagemang, som är nästan osvikligt. Men ibland drabbar väl även vrede, 

skuld- och skamkänslor också dem? Ibland vill väl också de gråta och 

skrika ut sin förbittring över det oblida öde som drabbat deras familj? 

Ibland kanske också de önskar livet ur honom/henne, vars börda de dignar 

under?” (Fant, 1988, s. 21) 

 

I sökandet efter känslor som kunde uppkomma när anhörigvårdare lever tillsammans 

med sina demenssjuka närstående, var följande känslor de som tydligast framkom ur de 

tre biografier som analyserats. 

 

 

5.1 Känslor av vanmakt och utbrändhet 

 

I biografierna beskrevs känslor som utbrändhet, utmattning och trötthet, upplevelsen av 

börda, frustration och vanmakt, oro, ångest och depression. 
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Trötthet, utmattning och utbrändhet var något som alla tre författarna upplevde, men 

detta togs främst upp av de vårdande makarna (Isaksson och Larsson). 

”Det är ju inte bara att stödja Maria i hennes längtansångest utan också 

överleva i min ensamhet. Just nu är jag mycket trött, helt ensam om att bära 

både Marias och mina egna problem” (Larsson, 1994, s. 163). 

 

”Idag har jag skrivit brev till ”vår” doktor, ett långt beskrivande brev som 

till slut nästan fick karaktären av ett SOS. Vad kan jag göra? Hösten 

närmar sig och jag orkar snart inte längre” (Isaksson, 1994, s. 134). 

 

För att ge anhörigvårdarna en chans att vila upp sig erbjöds de demenssjuka plats på 

avlastningshem. De vårdande makarna hade trots allt svårt att släppa taget om sin 

livskamrat, därför att de hade en känsla av att han/hon inte mådde bra under 

avlastningstiden. De upplevde därför inte avlastningen som någon lättnad (Isaksson och 

Larsson). 

”…undrar över om hon blir sämre när hon är där. …håller jag på att offra 

Marias mentala hälsa för att jag skall kunna få avkoppling? Men jag får 

inte heller svikta, alltså: ekvationen är olöslig” (Larsson, 1994, s. 84). 

 

Att inte få sova på nätterna, att ständigt vara vaksam och tvungen att passa på sin 

demenssjuke närstående upplevdes som en tung börda av författarna. Det krävdes både 

tid och energi för att vara anhörigvårdare (Fant, Isaksson och Larsson). 

”Det finns gränser för vad man orkar och jag har nog ändå tänjt de 

gränserna litet för långt ibland” (Fant, 1988, s. 98). 

 

Samtliga författare upplevde frustration och vanmakt, särskilt inför den sjukes beteende-

störningar (Fant, Isaksson och Larsson). Även det vardagliga livet, det som tidigare 

upplevts som självklart, ledde till frustrationer. 
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”Jag stod inte ut med att vara i samma våning som denne man, att brygga 

kaffe, skära upp kaka, sitta framför tv:n – allt det vanliga… tände ett ljus 

och kröp ihop i röda fåtöljen. Satt där tom och torr invärtes…” (Isaksson, 

1994, s. 85). 

 

Larsson och Isaksson tog även upp känslorna av frustration och vanmakt som uppstod 

när den demenssjuke inte längre kände igen dem. De beskrev hur svårt det kändes att se 

den sjukes oro och ångest, och att inte kunna göra något för att lindra denna ångest. 

”Hon har ingen ro, gråter och är olycklig med tanke på vad som kan ha 

hänt Richard. Alla försök från min sida att förklara att jag är den riktige 

Richard – räknar upp mina syskon och talar om allt möjligt annat… allt är 

förgäves” (Larsson, 1994, s. 89). 

 

”Han har nu börjat kalla mig Ulla Isaksson. Han envisas med det, fast jag 

kramar och pussar och säger: -Du har väl inte glömt att jag är din fru 

också? Då vänder han bort huvudet! Han har aldrig kunnat ljuga, inte ens 

nu…” (Isaksson, 1994, s. 173). 

 

Samtliga författare (Fant, Isaksson och Larsson) beskrev sin egen oro som en ständigt 

närvarande känsla. Det kunde handla om oro över att den demenssjuke skulle fara illa, 

oro inför framtiden, oro över att göra fel och oro över hur länge de själva skulle orka 

vara den som vårdar. 

”Jag kan inte ta något lugnt längre, anar ju oråd hela tiden. Ofta har jag 

rätt, men jag måste ändå sluta ta vid mig så illa för varje liten småsak…” 

(Isaksson, 1994, s. 119). 

 

”Min oro finns där ständigt. Allt kan hända, närsomhelst, så länge mamma 

bor ensam, utan adekvat hjälp och utan möjlighet att komma in någonstans 

och få riktig vård” (Fant, 1988, s. 16). 
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Ångest var också en ständigt återkommande känsla som framkom i biografierna, vilket 

tog sig uttryck på många olika sätt (Fant, Isaksson och Larsson). Fant beskrev ångest 

över att själv kanske få sjukdomen. I likhet med de övriga författarna beskrev hon även 

ångesten över att lämna bort sin kära. 

”Min separationsångest börjar så sakteligen att släppa, men det är som att 

lämna ifrån sig ett av sina barn, det tar tid att komma igenom” (Fant, 1988, 

s. 80).  

 

”Jag stoppade om honom och kände att det var detta jag hade ångest för: 

att han skulle bli liggande på ett främmande ställe med bar rygg…” 

(Isaksson, 1994, s. 92). 

 

”Är det här vår sista kväll, blir jag tvungen att lämna henne? Till vem? Hon 

måste få det bra, med vänliga människor. Sedan blir jag ensam och det är 

jag också rädd för” (Larsson, 1994, s. 53). 

 

Deras tidigare relation fungerade inte längre, inget var som det en gång varit. De 

vårdande makarna Larsson och Isaksson upplevde detta som mycket påfrestande. 

Situationen kändes tung, och risken för depression var stor. 

”Det är som om jag fått skärvan i ögat för gott. Jag ser bara tomma eländet 

i allt vi gör” (Isaksson, 1994, s. 48). 

 

 

 

 

 

 

Det var främst de vårdande makarna som upplevde utbrändhet, och dessa 
kunde även riskera att drabbas av depression. Samtliga författare beskrev 
känslor av oro och ångest, och de upplevde en stor börda, frustration och 
vanmakt i sin situation. 
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5.2 Känslor av vrede och raseri 

 

Författarna beskrev vidare känslor som irritation, vrede, ilska, raseri och hat. 

 

Alla tre författarna berättade om sina känslor av irritation över sin demenssjuke 

närståendes glömska, alla frågor som ställdes och besvarades om och om igen, och att 

även behöva passa på och sysselsätta den sjuke hela tiden (Fant, Isaksson och Larsson). 

”Irriterad till max. Mest irriterad på mig själv. För att jag blir irriterad på 

henne. Hon kan ju inte hjälpa att hon blivit gammal…” (Fant, 1988, s. 35). 

 

Vrede upplevdes framför allt av de vårdande makarna. En inre vrede, en vrede över den 

nuvarande situationen, att det inte var som förr (Larsson). Men även en vrede som 

riktades mot den demenssjuke. Isaksson beskrev att hon lärde sig stänga av denna vrede, 

och istället skickade fram ”Roboten”, en del av henne själv, fri från känslor. 

”Men i natt när E somnat föll en fullkomligt vettlös Vrede över mig… det 

var som att vända ett paraply mot stormvinden. Vreden rasade i alla ådror, 

jag darrade i hela kroppen, hjärtat dunkade, huden brände, pulsen gick upp 

över hundra – det var som ett sjukdomsangrepp av värsta slaget” (Isaksson, 

1994, s. 18-19). 

 

Känslor som ilska och raseri upplevdes av alla tre författarna. Här riktades en del av 

raseriet mot samhället. Fant rasade över att hennes gamla mor skulle behöva sluta sina 

dagar i ensamhet, förvirring och förödmjukelse. Men Fant kunde även bli rasande på sin 

mor, när denna utsatte både sig själv och dottern för pinsamma situationer. 

”Borta var all förståelse, medkänsla och medlidande med henne. Jag var 

kränkt och heligt förbannad. Rusade hem till henne, arg som ett bi, sade åt 

henne att sluta göra bort sig och mig på banken” (Fant, 1988, s. 59). 
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Larsson beskrev hur rasande han blev på sin hustru en gång när hon var förvirrad och 

ångestfylld. Det hade pågått i flera timmar utan avbrott och inget han gjorde hjälpte. 

”Jag var kommen till bristningsgränsen och kände att fortsätter det en stund 

till så slår jag till henne” (Larsson, 1994, s. 138). 

 

Även Isaksson berättade om hur raseri kunde leda till omild behandling av den 

demenssjuke närstående. En gång hade E tagit på sig bästa kostymbyxorna utan att först 

ha tvättat sig efter toalettbesöket. Då blev Isaksson rasande, känslokall och väl hård i 

nyporna mot E, när hon utan att säga ett enda ord hjälpte honom så att han blev ren. 

Hon insåg härefter att detta inte var något normalt åldrande, och att de snart skulle bli 

tvungna att söka hjälp. 

 

Känslan av hat uttrycktes av de vårdande makarna (Isaksson och Larsson). De kände att 

de måste få utlopp för sitt hat på något sätt, för att det inte skulle gå ut över den 

demenssjuke. Isaksson beskrev hur hon sprang ut i skogen och skrek rakt ut, för att på 

något sätt få ur sig sitt hat. Både Isaksson och Larsson beskrev även hatet de kände över 

sina makars sjukdom. Hoppet om att de skulle få åldras tillsammans i harmoni hade på 

grund av sjukdomen brutalt tagits ifrån dem. 

”Jag hatar dödens tecken i hans kropp – inte i min egen! Jag hatar den i 

hans universum… Att så mycket ljus skall dö, så mycket god vilja!” 

(Isaksson, 1994, s. 74). 

 

”Jag har huvudet fullt av tankar jag brottas med och jag känner att något 

håller på att spränga mig… All protest, sorg, hat, måste få skrikas ut, måste 

dånande få ett utlopp… Så kunde jag inte hejda det, det måste få komma ut, 

äntligen och en enda gång, sanningen och sorgen över den tunga börda vi 

och jag burit. Jag skrek och skrek och skrek, vrålade som ett djur” 

(Larsson, 1994, s. 132). 
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5.3 Känslor av dåligt samvete 

 

I biografierna beskrevs vidare känslor av dåligt samvete, skuld och skam, bundenhet 

och pliktkänsla. 

 

Samtliga författare beskrev känslor av skuld och dåligt samvete. Det kunde vara av flera 

olika orsaker, t ex. över något elakt de sagt eller gjort mot den demenssjuke (Fant, 

Isaksson och Larsson). Den vårdande maken (Larsson) var den som upplevde störst 

skuldkänsla och mest dåligt samvete. Detta gällde främst när han äntligen fick tillfälle 

att lämna sin livskamrat Maria på ett avlastningshem, för att själv få tid att vila upp sig 

lite. Han upplevde det som att Maria blev så mycket sämre i sin sjukdom när hon hade 

varit inlagd för avlastning, och hade därför väldigt svårt att lämna bort henne. 

Anhörigvårdarnas dåliga samvete berodde ibland även på att de helt enkelt inte tyckte 

att de själva och det jobb de utfört räckte till. 

”Jag känner mig som en bov som inte ställer upp och inte orkar tillräckligt 

långt – ändå gör jag ju det varje dag och natt. Men skuldkänslorna jagar 

mig, så att nu när jag blir ledig (en ledighet som jag måste få om jag inte 

skall gå under eller bli ”konstig”) så har jag svårt att planera min tid” 

(Larsson, 1994, s. 63). 

 

Isaksson och Fant beskrev sina känslor av skuld och skam, både över sitt beteende inför 

och sina tankar om den demenssjuke. 

”För minsta småsak som går snett så ryar och skriker jag…Och skäms så 

förskräckligt efteråt…” (Isaksson, 1994, s. 72). 

Samtliga författare upplevde irritation över den demenssjukes glömska. 
Vrede upplevdes framför allt av de vårdande makarna. Ilska och raseri 
upplevdes också av alla författare, och de nämnde vidare att denna ilska 
kunde leda till övergrepp mot den sjuke. 
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”Ibland önskar jag att hon fick dö – det vill hon helst själv, säger hon. Då 

får jag ännu värre skuldkänslor: Önska livet ur sin egen mor! Att jag inte 

skäms! Men jag skäms ju redan, över att inte räcka till, över att jag ibland 

blir arg och irriterad på henne, över att jag har så dåligt tålamod och så 

liten tid…” (Fant 1994, s. 17). 

 

Larsson tog upp skuld och skamkänslor som kom fram i samband med sex och samliv. 

Om hur kluvet det kändes för honom när hans demenssjuka fru ville ha sex med honom, 

fastän hon ibland inte ens kom ihåg honom som sin man. 

”Min känsla då: Har jag gjort rätt? Jag har legat med en sjuk människa. 

Jag vet att jag inte skadat henne, men nog känns det underligt. En liten 

stund visste hon inte vem jag var”(Larsson, 1994, s. 29). 

 

Både Larsson och Isaksson uppgav att de kände sig bundna av sin situation. De måste 

hela tiden finnas där för sin demenssjuke närstående, ett dygnet-runt-jobb som inte gav 

tid för att få det normala sömnbehovet uppfyllt. I denna analys framkom att den 

vårdande maken kände sig mer bunden än den vårdande makan. Minst bundenhet kände 

dottern (Fant). 

”Ändå är det inte det som mer eller mindre pågår varje dag som tröttar ut 

mej, utan att jag måste ställa upp och ”vara närvarande” hela tiden, ordna, 

hitta på, hejda, svara på frågor, svara på frågor” (Larsson, 1994, s. 121). 

 

”Helvetet pågår nu dygnet runt. Jag tror inte jag sover djupt någon enda 

stund på hela natten… Fångvaktare! Ja, men vad gör jag? E har inga 

begrepp om farligheter längre, jag måste vaka över honom. Så är jag lika 

mycket fånge som han!” (Isaksson, 1994, s. 115). 
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Att vårda sin demenssjuke närstående av pliktkänsla märktes främst i Fants biografi, 

däremot inte hos de vårdande makarna (Isaksson och Larsson). Fant menade att allt i 

livet hade sitt pris, somligt kunde vara lätt att avgöra, annat var svårare. Vad fick 

ansvaret för våra gamla, sjuka föräldrar kosta? Egna äktenskapet, karriären, samvaron 

med barn och barnbarn? Och när skulle vi göra det, när tiden bara krympte för allt som 

vi ville hinna uträtta i livet? 

”Hur kan man någonsin frigöra sig från allt vad en älskad förälder har 

gjort för en? Både när man var liten…och senare i livet… Är det underligt 

att jag idag tycker att det är inte bara en plikt utan en alldeles självklar 

uppgift att försöka ge mamma ett bra slut på ett strävsamt och på många 

sätt uppoffrande liv?” (Fant, 1988, s. 107). 

 

 

 

 

 

 

5.4 Känslor av sorg och förlust 

 

Författarna beskrev även känslorna av sorg, förlust, isolering och ensamhet, att 

förtränga – inte vilja inse sanningen.. 

 

Samtliga författare uppgav känslan av sorg över att livet inte blev som de hoppats (Fant, 

Isaksson och Larsson). Men även sorg över att kärleken inte räckt till hela vägen. Fant 

beskrev också den djupa sorg hon upplevde över att se sin mor så totalt 

beteendeförändrad. 

”Min sorg över en försvunnen sommartid och över hennes hjälplösa och 

hopplösa gråt känns fruktansvärt tungt. Något har tagits ifrån oss som vi 

Samtliga författare kände skuld och dåligt samvete, vilket framkom på 
olika sätt, mest tydligt vad det hos den vårdande maken. Bundenhet i 
vårdsituationen upplevdes starkare hos vårdande makar än hos vårdande 
barn. Att vårda av pliktkänsla märktes främst hos dottern. 
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inte kan få tillbaka. Det känns som vi använt den dyrbara tiden fel” 

(Larsson, 1994, s. 79). 

 

”Den dagen jag oväntat fick syn på henne på Valhallavägen, halvklädd med 

håret spretande åt alla håll, kappan flaxande i vinden, utan scarf mitt i 

vintern – den dagen grät jag för första gången över min mors förändring. 

Att se henne så utlämnad, så ”galen” gjorde ont” (Fant, 1988, s. 22). 

 

De vårdande makarna beskrev hur det var att förlora sin äkta hälft, en känsla av förlust. 

Isaksson beskrev förlusten av E som svår att acceptera, att han inte längre var den man 

hon en gång gifte sig med. I sin biografi kallade Larsson sin maka för ”patient”, en sorts 

objektifiering av den demenssjuke. Fant skildrade förlusten av sin mor och de 

förändrade rollerna – att bli mamma till sin mamma. 

”När jag känner att jag håller på att bli ”mamma åt min mamma” så 

stegrar det sig inom mig. Hon är min mor, jag är hennes dotter. Men hon är 

inte min mamma längre, som jag minns henne…” (Fant, 1988, s. 49). 

 

”Du måste förstå, att E inte längre är din man, säger de till mig på 

sjukhuset. Inte den man du varit gift med… Det måste finnas en väg tillbaka 

till honom, hur mycket de än förklarar för mig att ”din man är inte längre 

din man” (Isaksson, 1994, s. 156, 165).  

 

”Under alla år – goda som onda – har jag legat i hans famn en stund var 

kväll, innan vi krupit under var sitt täcke för natten. Men häromkvällen ville 

han plötsligt inte ha mig där!…Han låg med ryggen åt mig och rörde sig 

inte. Självklart och leende tog jag tag i täcket – då höll han emot inifrån, 

hårt och bestämt. Det var en storsmocka som kändes!” (Isaksson, 1994, s. 

82). 
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”…hon glider ifrån mig, mer och mer lever hon i sin egen värld, jag kan 

inte kommunicera på vanligt sätt, hon är kroppsligen närvarande, ändå 

frånvarande. Det är som en långdragen skilsmässa som aldrig får ett slut, 

ett sorgearbete fast personen ibland utåt sett ser frisk ut” (Larsson, 1994, s. 

46). 

 

Känslan av ensamhet uttrycktes inte av dottern (Fant), däremot av de vårdande makarna 

(Isaksson och Larsson). Larsson var den som beskrev störst ensamhetskänslor i sin 

biografi. Han fick inte så mycket hjälp eller stöd från barnen, eftersom de hade sitt liv 

och sina egna barn att ta hand om. Han förstod att barnen upplevde det som en börda att 

ha en sjuk mor som de inte kunde göra så mycket för, och att barnen tyckte det var 

otäckt att se förändringarna hos modern och därför inte ville träffa henne så ofta. 

”Det har varit svårt att ensam bära vardagens alla problem och se Maria 

segla bort i ett förvirrat töcken. Hur många gånger har jag sagt mig att nu 

orkar jag inte längre?” (Larsson, 1994, s. 14). 

 

Isaksson uttryckte däremot sin uppskattning över den hjälp hon fick från de barn hennes 

demenssjuke make hade i ett tidigare äktenskap. Barnens stöd fick henne att känna sig 

mindre ensam och isolerad i vårdsituationen. 

”Nu har jag inte skrikit på över en vecka! Det är mest ”barnens” förtjänst. 

De ser att jag behöver hjälp och de ställer upp. Redan deras närvaro gör 

atmosfären kring E och mig så mycket lättare” (Isaksson, 1994, s. 129). 

 

Makarna upplevde det svårt att acceptera att deras livskamrat var demenssjuk. De 

förträngde de olika sjukdomstecknen som uppkom och skyllde dem på annat, ville inte 

se dem (Isaksson och Larsson). 

”För mig är det svårt att känslomässigt ta in allt, att riktigt acceptera 

hennes sjukdom, att riktigt erkänna att nu kan hon inte en massa saker som 

förut varit självklara, ändå vet jag ju allt och upplever det dagligen” 

(Larsson, 1994, s. 45). 
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”Nu kunde jag inte blunda längre. Det hade hänt något med E som inte gick 

att bortförklara med ålder och vanlig glömska”(Isaksson, 1994, s. 30). 

 

 

 

 

 

 

5.5 Känslor av kärlek och glädje 

 

Känslor av självförtroende och kompetens, lättnad, glädje, kärlek och tillfredsställelse 

beskrevs även av författarna. 

 

Författarna uttryckte inte konkret något om hur deras självförtroende var, men alla hade 

ändå en tro på sig själva och sin kompetens att kunna vårda sin demenssjuke närstående 

(Fant, Isaksson och Larsson). 

”Jag har helt slutat rätta henne. Verkligheten brukar hinna ikapp henne och 

då är det ju onödigt att tala om för henne att hon har fel” (Larsson, 1994, s 

87). 

 

Dagvården upplevdes av författarna som en viktig källa till lättnad i arbetsbelastningen 

(Fant, Isaksson och Larsson). Isaksson kände lättnad, men hade ändå tvivel över vad E 

tyckte. Hon visste inte om E fann sig i att gå till dagvården för hennes skull, eller om 

det var för att han insett att han måste försöka leva i nya banor. 

”Maria har varit på Östergården i dag. Syster ringde och föreslog att hon 

skulle vara där även på fredagarna för att jag skulle få lite ro. Man hade 

Samtliga författare upplevde sorg över den uppkomna situationen. 
Känslan av förlust, isolering och ensamhet beskrevs främst av de 
vårdande makarna, dock upplevde den vårdande maken störst ensamhet. 
De vårdande makarna ville inte se demenssjukdomen, de förträngde den. 
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förstått att det var jobbigt hemma. Tog tacksamt emot det” (Larsson, 1994, 

s. 51). 

 

”Dagvården känns idag som enda räddningen, och jag är ytterst angelägen 

om att mamma kommer iväg dit varje tis- och torsdag” (Fant, 1988, s. 52). 

 

Fant tog även upp den känsla av lättnad hon upplevde när hon äntligen berättat för sina 

vänner och arbetskamrater hur det var fatt med hennes mor. Dels för att vännerna skulle 

förstå varför det ibland gick snett mellan henne och modern, men även för att skapa 

förståelse för demenssjuka i allmänhet. Hennes erfarenhet var att det var bättre att få ur 

sig lite i sänder än att ösa ur sig all besvikelse, bitterhet och ilska på en gång. 

 

Samtliga författare nämnde att de, trots sin svåra situation, ändå kunde uppleva stunder 

fyllda av både glädje och kärlek (Fant, Isaksson och Larsson). Fant betonade hur viktigt 

det var att kunna skratta ihop i vardagen. Detta kunde bidra till att tillvaron inte kändes 

riktigt lika tung. 

”Utan galghumor vore det omöjligt att klara av samlivet med mamma. Tack 

och lov att hon har sitt goda humör i behåll, för det mesta. Min fasa är att 

hon så småningom varken kommer att känna igen mig eller andra 

familjemedlemmar – och att hon skall tappa sitt sinne för humor!” (Fant, 

1988, s. 73). 

 

”Jag blir så glad och öm till sinnes, när jag ser honom komma tillbaka så 

där! Jag brydde mig inte det minsta om att han köpt DN i kiosken, trots att 

vi redan hade en. Jag tog istället in glädjen att E, åtminstone för någon 

minut medan han stått där i kiosken och handlat, kanske känt sig som ”den 

gamle E” (Isaksson, 1994. s. 94). 

 



   

 24

”Orkar inte se vår kärlek, min kärlek, vårt liv, mitt liv som misslyckat – 

förfelat därför att svår sjukdom drabbat oss. Andra skulle kanske säga: De 

levde olyckliga. Det är inte sant. Vi har levt olyckliga, trasiga, fulla av oför-

löst och oförstådd vilsenhet, vrede och sorg. Men vi har också känt lycka, 

dagar av sol och värme, av arbete och äventyr” (Larsson, 1994, s. 116). 

 

Författarna beskrev känslan av tillfredsställelse över att se sina demenssjuka närstående 

lyckliga, att de kunnat göra något för dem (Fant, Isaksson och Larsson). Fant uttryckte 

även glädjen över att hon kommit närmare sin dotter i deras gemensamma strävan att ge 

mor/mormor omsorg, och hon beskrev det starka stöd de hade i sina respektive män. 

Isaksson uttryckte sin tillfredsställelse över att E gått in i en lugnare fas, vilket öppnade 

nya vägar till gemenskap. 

”Jag har börjat raka honom nu varje morgon och han låter det ske, vänder 

sig till och med mot mig och väntar att jag skall komma… Och dessa 

långsamma, stilla stunder… smakar ännu starkt av det som varit vårt… Vi 

kommunicerar med varann bortom ord och vanda smekningar – det är som 

en liten oas varje morgon” (Isaksson, 1994. s. 130). 

 

”Varje gång jag ringer och föreslår att vi skall göra något tillsammans blir 

det nej, först… Då åker jag hem till henne och så kommer vi iväg. Under 

svaga protester – och oändlig tacksamhet efteråt! Ibland har hon faktiskt 

suttit och väntat på att jag ska komma, hon har klätt upp sig och ”målat 

ungdomsporträttet” (Fant, 1988, s. 85). 

 

”Hon njöt verkligen av utsikten från balkongen där vi kunde se ut över 

Kosterfjorden och havet… Det var underbart att se hur lycklig hon var… 

Jag är glad att jag kunnat ”ge” henne den här resan, kanske den sista 

gången för henne att återse barndomens sommarplatser” (Larsson, 1994, s. 

120). 
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6. DISKUSSION 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

För att belysa de känslor som kan uppstå hos en anhörig som vårdar en demenssjuk 

närstående valdes att göra en litteraturstudie av tre biografier. För att bredda materialet, 

och för att öka förståelsen för de olika anhörigkategorierna, valdes en författare av varje 

kategori, maka – make, make – maka och barn – förälder. Anledningen till att endast en 

biografi av varje kategori valdes, var att det var svårt att hitta litteratur där författarna 

beskrivit sina känslor i vårdsituationen. Denna lilla urvalsgrupp betyder således att en 

generalisering av resultatet bör göras med försiktighet, då endast en författare av varje 

kategori inte kan räknas som representativ för hela denna kategori. En generalisering 

försvåras även av att de olika författarna uttrycker sina känslor på många olika sätt i 

biografierna, vilket innebär att tolkningen ibland blivit mycket personlig. Detta resultat 

är vår tolkning, någon annan hade kanske tolkat annorlunda. 

 

För att höja validiteten har allt material lästs och bearbetats, först enskilt och därefter 

tillsammans, men även för att var och ens personliga tolkning av materialet skulle 

säkerställas. Tydligt framkom att bådas tolkning var likartad, och många givande 

diskussioner av materialet uppstod. Analysinstrumentet var till god hjälp när vi sökte 

känslor i biografierna, och för att belysa likheter och olikheter mellan de olika 

kategorierna. Med hjälp av dessa sammanställningar kunde även likheter och olikheter 

mellan känslor funna i artiklarna och känslor beskrivna i biografierna påvisas. 

Likvärdiga känslor sorterades gruppvis. Detta arbete var tidskrävande, då det ibland tog 

Alla författare hade tilltro till sin egen förmåga att kunna vårda sin 
demenssjuke närstående, och lättnad av arbetsbördan upplevdes vid 
avlastning av olika slag. De kunde alla uppleva stunder fyllda av både 
glädje, kärlek och tillfredsställelse trots sin svåra situation. 
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tid att bedöma till vilken grupp den aktuella känslan skulle tillhöra. Slutligen skapades 

fem avgränsade grupper med var sin huvudrubrik. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att belysa känslomässiga upplevelser hos en anhörig som 

vårdar en demenssjuk närstående. Analysen resulterade i fem huvudgrupper: Känslor av 

vanmakt och utbrändhet, Känslor av vrede och raseri, Känslor av dåligt samvete, 

Känslor av sorg och förlust och Känslor av kärlek och glädje. 

 

”Känslor av vanmakt och utbrändhet” var vanligt förekommande i både biografier och 

artiklar. Almberg, Grafström och Winblad (1997a) har tidigare visat att kvinnor är de 

som löper störst risk att bli utbrända, men i resultatet framkom tydligt att maken 

(Larsson) uttryckte mer trötthet och utmattning än de övriga författarna. Mellan raderna 

framkom ändå tydligt att makan (Isaksson) upplevde stor trötthet och utmattning även 

om hon inte uttryckte detta med ord. Dottern (Fant) beskrev inte heller lika mycket 

trötthet, men däremot sin oro för modern och vad som eventuellt skulle kunna hända, 

om modern till exempel skulle glömma stänga av spisen. Karoliussen och Lislerud 

Smebye (2000) bekräftar resultatet med sitt yttrande, att barn som inte bor hos 

föräldrarna känner stor oro för att något skall hända föräldern. Karoliussen och Lislerud 

Smebye skriver vidare att äkta makar är de som upplever störst börda i vårdsituationen. 

Detta kan bero på att makan/maken lever så nära den demenssjuke, 24 timmar om 

dygnet, vilket barnen oftast inte gör. Det framkom också att behovet av avlastning var 

stort, men samtidigt känslomässigt svårt att ta emot för många vårdgivare. Tidigare 

forskning har visat att anhörigas känslomässiga börda inte minskar när den demenssjuke 

är på avlastning, även om den fysiska bördan blir mindre (Samuelsson et al., 2001). 

Vårdgivande makar kunde ibland uppleva det som ett nederlag att lämna bort sin 

demenssjuke maka/make, men även som ett svek mot deras äktenskapslöfte. Detta 

framkom tydligt hos Larsson, som beskrev hur dåligt han mådde av att lämna Maria på 
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avlastning, även om han själv var medveten om att han behövde vila upp sig. Russel 

(2001) visar i sin studie att män tydligt uttrycker behov av avlastning för att kunna 

behålla sin fysiska och emotionella styrka. Män har även lättare än kvinnor att söka 

hjälp utanför familjekretsen. Kan detta bero på att männen, som varit familjens 

överhuvud, upplever det svårt att byta roll och bli den som kommer till barnen för att be 

om råd och hjälp? Då är det kanske lättare att be någon utomstående om hjälp. Eller så 

vill de helt enkelt inte belasta sin familj om det kan undvikas. 

 

Frustration och vanmakt över det vardagliga livets förändringar framkom tydligt hos 

alla anhörigvårdarna. Det är en svår omställning när den älskades personlighet plötsligt 

förändras till något som kanske inte alls överensstämmer med hur han/hon tidigare var. 

Den förut så pryda hustrun blir kanske plötsligt helt tvärtom, frispråkig och ointresserad 

av sitt yttre. Hur skall den anhörige bemöta detta? Det kan leda till missförstånd och 

många pinsamma situationer. Män uttryckte även sin frustration över den situation som 

uppstått i hemmet. Relationen var inte som den varit, det hade blivit ombytta roller i 

hushållet. Nu fick mannen både städa och laga mat. Enligt Russel (2001) var många 

män frustrerade över att ingen såg det ”osynliga” arbete de utförde, det vill säga laga 

mat och städa. De hade nu upptäckt vilket arbete deras fruar hade utfört under årtionden, 

likväl som hur osynligt detta hade varit – även för dem själva! För många män var det 

just hushållsarbetet de senare fick hjälp med, medan däremot de vårdande hustrurna fick 

hjälp med ekonomin och tekniska göromål i hemmet – uppgifter som männen tidigare 

gjort (Karoliussen och Lislerud Smebye, 2000). Nu för tiden fördelas ju sysslorna något 

mer jämlikt i hushållet. Fördelningen av hjälp kommer kanske att se annorlunda ut när 

den generation vi själva tillhör blir gamla och hjälpbehövande. Vid analysen av 

biografierna framkom ingen uttalad oro över ekonomin hos någon av författarna. Detta 

kanske beror på att författarna själva inte behöver tänka på ekonomin, eller så vill de 

inte diskutera ekonomiska frågor i biografierna. 

 

 

”Känslor av vrede och raseri” har genom tidigare forskning framkommit som mest 

förekommande i demenssjukdomens tidiga stadier, vilket även resultatet visade. Hos 
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dottern var irritationen över moderns glömska och förvirring särskilt tydlig. Har barn 

mindre tolerans mot sina föräldrar än vad äkta makar har gentemot varandra? Fant 

använde uttrycket ”kalkiga morsor”, lite vårdslöst men det säger något om attityden 

både till föräldrar och till demenssjuka personer i allmänhet. Här behövs mer 

information om demenssjukdomar för att öka förståelsen, vilket Fant även själv senare 

påpekade. De vårdande makarna var de som upplevde störst vrede, och Isaksson 

uttryckte tydligast sin vrede över sin påtvingade situation. Hon hade svårt att förstå vad 

som hände med E, ville inte förstå, ville att allt skulle bli som förut och blundade därför 

för sanningen. Tidigare forskning har visat att det är svårt för de anhöriga innan en 

demensdiagnos ställs (Boise et al., 1999). Att få en diagnos är ett hårt slag, men kan 

ändå ge en positiv effekt, då den kan klargöra orsaken till svårigheterna och möjliggöra 

för familjen att gå framåt. Detta visar på hur viktigt det är att få diagnosen tidigt, och att 

ge information till vårdgivare och vårdtagare för att hjälpa dem att förstå och hantera de 

förändringar som fortlöpande sker med den demenssjuke (Butterworth, 1995). Får inte 

anhörigvårdaren stöd kan dennes uppdämda ilska och raseri leda till att den 

demenssjuke utsätts för övergrepp, både fysiskt och psykiskt. Det har tidigare 

framkommit att om relationerna inom familjen varit dålig, till exempel om föräldrarna 

varit bestraffande, så kan detta påverka barnets omsorg om den demenssjuke föräldern 

så att barnet tar chansen att få ”ge igen”. Även mellan äkta makar har detta fenomen 

kunnat ses. Den som vårdat en demenssjuk närstående hemma i många år och gett 

mycket av sin egen tid och kraft, kan med tiden på grund av att påfrestningen blir för 

stor, utveckla en negativ attityd till den sjuke. Det är inte heller ovanligt att en äldre 

hustru, som haft en dominant make, inte vill ha hem honom igen efter en 

avlastningsperiod. Hon har äntligen fått uppleva hur det känns att leva utan förtryck! 

 

 

”Känslor av dåligt samvete” var det begrepp som totalt sett fick flest träffar i analysen, 

och då främst hos Larsson och Fant. Dotterns dåliga samvete kan bottna i de 

förväntningar som gamla traditioner ställer, att en dotter skall ta hand om sin gamla 

mor. Dagens moderna samhälle är annorlunda uppbyggt på många olika sätt, men ändå 

lever de gamla kraven outtalade kvar. Idag förvärvsarbetar de flesta kvinnor, plus att de 
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samtidigt har hemarbetet kvar. De skall också hinna med diverse fritidsintressen, 

gympa, föreningar och resor. Att även ta hand om sina gamla föräldrar hinns inte med 

längre – eller hur är det, egentligen? Fant beskriver hur hon får prioritera om, hur hon 

ger avkall på alla egna intressen för att sköta om sin mor. Hon upplever det som sin 

plikt att ta hand om modern, ett slags känsla av att ”betala tillbaka”. Men hur hon än 

anstränger sig lurar ändå det dåliga samvetet där hela tiden. Samma sak gäller även för 

äkta makar. Larssons dåliga samvete berodde främst på att han inte tyckte att han ställde 

upp tillräckligt för Maria, vilket visar på hur viktigt det är med stödet till de anhöriga. 

Dessa kan känna sig bundna både till händer och fötter när de skall ta hand om sin 

demenssjuke äkta hälft dygnet runt. Karoliussen och Lislerud Smebye (2000) påstår att 

kvinnor reagerar starkare än män på den demenssjuke makens beroende av henne än 

tvärtom. Det är större förväntningar på att hustrun skall vårda maken, vilket hon oftast 

också gör – utifrån ett känslomässigt engagemang. Männen däremot ser ofta vårdandet 

som ett arbete, och undgår därför lättare att bli känslomässigt tyngda av ansvaret. 

Karoliussen och Lislerud Smebye säger vidare att en man som tagit på sig rollen som 

vårdare till sin demenssjuka hustru får högre status och uppskattning än vad en hustru i 

samma situation skulle fått. Detta kanske gäller idag, i den äldre generationens ögon. Vi 

kommer förhoppningsvis att värdera det vårdande arbetet jämlikt när vi själva blir 

gamla. 

 

Skamkänslor uttrycktes i resultatet på flera olika sätt. Exempel på detta är Larsson, som 

uttryckte skamkänslor i samband med att han hade sex med sin demenssjuka hustru. 

Hon ville ha närhet men han skämdes och kände sig falsk, särskilt då hon en stund 

senare inte ens visste vem han var. I motsats till detta fann Collins och Jones (1997) i 

sin undersökning att männen upplevde glädje i sexuallivet tillsammans med sina 

demenssjuka hustrur. Detta kan bero på hur makarna haft det tidigare i förhållandet. Har 

de tidigare levt i ett varmt och kärleksfullt äktenskap, är det större chans att relationen 

skall fungera även när den ene blir sjuk (Grafström, Norberg & Hagström, 1993). 
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”Känslor av sorg och förlust” upplevdes starkast av de vårdande makarna. De beskrev 

sina känslor som en lång sorgeprocess, som påbörjades medan den demenssjuke 

fortfarande var i livet och fortsatte efter döden. Upplevelsen av sorg är individuell, men 

de flesta behöver ändå dela sorgen med en medmänniska. Vid trauman eller dödsfall 

brukar omgivningen oftast förstå den anhöriges känslor av sorg. Det kan dock vara 

svårare att förstå sorgen över en demenssjuk närstående, särskilt om den demenssjuke 

ser kroppsligt frisk ut. Får inte den vårdande makan/maken stöd från omgivningen finns 

risk för depression och utbrändhet (Almberg och Jansson, 1994). Resultatet visade att 

känslor av sorg och förlust även kunde upplevas på grund av de rollförändringar som 

skedde i förhållandet. Omställningen är givetvis stor för den som blir tvungen att ta 

hand om och vårda sin demenssjuke make/maka, mor eller far när denne inte längre är 

samma person som tidigare. För att skydda sig själv och sina egna känslor kan anhörig-

vårdaren objektifiera den demenssjuke, som till exempel Larsson gör när han ser sin fru 

som en patient. Andra roller som kan uppstå är en moders- eller fadersroll, som att till 

exempel bli ”mamma till sin mamma”, vilket vårdaren kan uppleva mycket ansträng-

ande. Fant vägrade att bli mamma till sin mamma, men säger samtidigt att modern inte 

är den mor hon minns. Almberg, Grafström och Winblad (1997b) bekräftar resultatet 

med sin studie, där vårdgivare beskriver förlusten av sin kära, och att de nu har fått en 

ny roll som ”förälder” till den demenssjuke. En roll som de själva inte begärt att få. 

 

Känslor av isolering och ensamhet var i resultatet uteslutande upplevda av de vårdande 

makarna, vilket även framkom vid tidigare analys av artiklarna. I biografierna uttrycktes 

mycket ensamhet, men hur umgänget utanför familjekretsen såg ut framkom inte. 

Självklart måste vårdande makar uppleva mer ensamhet än vad en vårdande dotter/son 

gör, som oftast har en egen familj att kunna prata med och få stöd ifrån. Det är viktigt 

att ha någon att prata med, gärna någon i samma situation, till exempel anhöriggrupper. 

Enligt Russel (2001) beskrev män sin känsla av isolering och ensamhet, och hur dåligt 

de upplevde att barnen ställde upp. Dessa lovade att hjälpa till men kom aldrig. Det 

samma upplevde även Larsson, men han förstår att barnen har sitt att tänka på. I motsats 

till detta står Isaksson, som fick god hjälp av makens barn. Fant hjälpte ju även sin mor. 

Kan det vara så att det är lättare att hjälpa en kvinna? En dotter kan kanske ha lättare att 

hjälpa sin mor, men det beror naturligtvis på hur deras tidigare relation har varit. 
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”Känslor av kärlek och glädje” var inte så ofta förekommande, varken i biografierna 

eller i artiklarna. Tar bördan i vårdsituationen bort mycket av glädjen? Många känner 

sig så utbrända och trötta att de inte orkar känna glädje men, det är viktigt att kunna ha 

trevligt och skratta ihop, säger Fant. Det vet väl alla att ett gott skratt förlänger livet! 

Fants mor hade humor, vilket hon hade turen att få behålla långt fram i livet, och hennes 

positiva livshållning hade räddat henne många gånger. Känslor smittar, och de som lider 

av demenssjukdom är mycket beroende av atmosfären runt omkring dem. Det är därför 

viktigt att i vården av de demenssjuka skapa ett känslomässigt positivt klimat, fyllt av 

både skratt och glädje. 

 

Även om situationen för anhörigvårdarna kändes ohållbar och sorgen var svår, så visade 

resultatet att de trots allt upplevde stunder av kärlek, glädje och tillfredsställelse – men 

kanske på andra sätt än tidigare. Nu blev varje glimt av den ”gamla friska” 

personligheten hos den demenssjuke så dyrbar. Ofta tolkades detta som ett hopp om 

förbättring. Tidigare forskning har visat, att anhöriga upplevde glädje över möjligheten 

att genom omvårdnadshandlingar få betyga kärleken till sin demenssjuke närstående. 

Vidare att positiva känslor, såsom kärleken till den sjuke, kunde väga upp vårdarrollens 

negativa konsekvenser. Detta framkom även tydligt i resultatet. Det som kan kännas 

svårt för de vårdande makarna är när den demenssjuke, efter att de kanske har levt större 

delen av sitt liv tillsammans, inte längre känner igen dem som äkta make eller maka. 

Kärleken är inte längre ömsesidig, och den anhöriges kärlek får då räcka till även för 

den sjuke. Har relationen tidigare varit god och kärleksfull, är chansen stor att den 

anhörige skall orka ge god omvårdnad långt fram i sjukdomen (Grafström, Norberg & 

Hagström, 1993). Kärlekens kraft är stor, vilket beskrevs redan för två tusen år sedan av 

aposteln Paulus:  

 

”Kärleken är tålmodig och god…Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, 

allt uthärdar den” (1 Kor. 13:4, enligt Bibelkommissionen, 1999, s. 1402). 
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7. KONKLUSION 

 

Resultatet visade tydligt att anhöriga som vårdade demenssjuka närstående bar på 

övervägande negativa känslor. Den vård de av kärlek gav sina demenssjuka närstående, 

hade för många blivit en börda som var tung att bära men ännu svårare att lämna. Detta 

ledde ofta till att vårdgivaren själv upplevde känslor av utbrändhet och frustration. De 

vårdande kvinnorna, både hustrur och döttrar, upplevde mer känslor av utbrändhet än 

vad män gjorde. Enligt tidigare forskning kunde detta bero på att kvinnor engagerar sig 

mer känslomässigt i omvårdnaden. 

 

Att den demenssjuke vårdas i hemmet så länge som möjligt är positivt för den sjuke. 

Patienten får då vara kvar i sin trygga miljö tillsammans med sina anhöriga som älskar 

honom/henne, och som känner till den sjukes vanor och egenheter. Det skulle dessutom 

vara omöjligt att klara vården av de demenssjuka utan anhörigas insatser. Det är därför 

av största betydelse att stödja anhörigvårdarna så att de orkar med sitt tunga arbete, både 

genom att erbjuda dem avlastning men även med ekonomiska stödåtgärder. Resultatet 

visar tydligt att det behöver sättas in mer resurser på att skapa trygga vårdformer för de 

demenssjuka. Exempel på detta är dagvård, avlastningsavdelningar och gruppboenden, 

med välutbildad och engagerad personal i lugna och välplanerade miljöer. 

 

Vid arbetet med resultatet väcktes flera frågor om vad vi som sjuksköterskor kan göra 

för att underlätta för dem som vårdar sina demenssjuka närstående i hemmet. Hur kan vi 

stötta och vägleda dem genom vårdtiden så att de mår bra och slipper uppleva känslor 

av utbrändhet? Detta kunde vara ett intressant ämne för vidare forskning i framtiden. 
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  Bilaga 1 

 

Sammanställning av känslor ur artiklarna 
 

Utbrändhet: 

Oro: 

Stress: 

Sorg: 

Börda: 

Skuldkänslor/dåligt samvete: 

Vanmakt: 

Ångest: 

Skam: 

Rädsla: 

Otålighet: 

Ilska/raseri: 

Vrede: 

Irritation: 

Otillräcklighet: 

Hjälplöshet: 

Förtvivlan: 

Känsla av isolering/ensamhet: 

Känsla av förlust: 

Pliktkänsla: 

Glädje: 

Tillfredsställelse: 

Lättnad: 

 

 



  Bilaga 2 

 

Sammanställning av känslor ur biografierna 
 

 Isaksson/Maka Larsson/Make Fant/Dotter 
 

Utbrändhet:  4  7  2 

Utmattning:  3  8  3 

Trötthet:  0 11  0 

Stress:  1  0  3 

Börda:  1 11  2 

Frustration:  6  6  2 

Vanmakt:  9  9  3 

Otillräcklighet:  2  5  6 

Otålighet:  2  1  2 

Oro:  3  8  6 

Ångest:  5  6  2 

Depression:  4  2  0 

Rädsla:  8  7  2 

Irritation:  5  7  8 

Vrede: 12  8  1 

Ilska/Raseri: 10  7  5 

Hat:  6  1  0 

Skuldkänslor/Dåligt samvete:  7 21 15 

Skamkänslor:  5  1  0 

Bundenhet:  3  8  1 

Pliktkänsla:  1  2  4 

Förtvivlan:  2  4  1 

Sorg:  8 14  5 

Känsla av förlust:  9 13  2 

Känsla av isolering/Ensamhet:  8  9  0 

Att förtränga:  5  4  1 

Självförtroende/kompetens:  0  4  2 

Lättnad:  6 10  3 

Glädje:  4  7  5 

Kärlek: 10 12  2 

Tillfredsställelse:  3  5  2 
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