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Sammanfattning 
Bakgrund: Anhöriga som vårdar en partner med demens kan uppleva vardagen som slitsam, 
ensam, stressande och tung. De anhöriga som upplever fysisk- och psykiska påfrestning i högst 
utsträckning är kvinnor som vårdar sin partner med demens. Enligt 5 kap. 10§ i Socialtjänstlag 
([SoL], SFS 2001:453) är Sveriges kommuner skyldiga att ge anhöriga stöd. Stödet som ges har 
visats öka anhörigas välbefinnande men dess kvalitet och hur väl det individanpassas skillnader 
sig mellan kommunerna. I omvårdnaden av anhöriga får de redskap och stöd för att hantera sin 
situation men för att förstå hur omvårdnaden ska utformas behöver anhörigas illabefinnande 
beskrivas och förstås.    
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva upplevelsen av illabefinnande hos kvinnor som bor 
med partner med demens. 
Metod: Detta är en litteraturstudie baserad på patografier. Studien är deskriptiv och har en 
kvalitativ ansats. Fyra patografier valdes och analyserades med manifest innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman.  
Resultat: Studien resulterade i ett övergripande tema Fast i en glasbubbla med tre kategorier 
Hålla på att gå under, Att utplånas och Mår han dåligt, mår jag dåligt. Vidare identifierades åtta 
underkategorier.      
Slutsats: Att kvinnorna håller på att gå under kan förebyggas om vårdpersonal sitter ner med 
dem för att de ska få berätta sin berättelse om sin situation och vad de känner att de behöver 
vilket kräver att hela personen ses. Anhörigsamordnare och annan personal behöver därför vara 
utbildade och kvalificerade. I utformningen av omvårdnadsåtgärder behöver det förstås att då 
kvinnorna mår dåligt mår partnern dåligt. Detta var påtagligt i studiens resultat och därför bör 
mer fokus lagas på att främja även partnerns välbefinnande då det kan uppfattas att stödinsatser 
ges till fel person. För att lösa just dessa problem behöver omvårdnadsbehov avgöras och 
individanpassat stöd bestämmas till just partnern för att om partnern har välbefinnande mår 
kvinnorna bättre. Det behöver således finnas en helhetsbild av både kvinnorna och dess partner 
då de båda bildligt är på stormiga hav och det är upp till vårdpersonal att hjälpa dem navigera rätt 
ut på lugnare vatten.   

Nyckelord: anhöriga, illabefinnande, börda, demens, kvinnor, partner, stödinsatser, upplevelse
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Inledning 
Anhöriga som vårdar en partner med demens i hemmet får ökad arbetsbelastning och vardagen 

kan upplevas slitsam och tung (Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari & Sourtzi, 

2007). Vardagen är krävande både fysiskt och psykiskt och upplevs som en börda (Zhang, 

Chang, Liu, Gao & Porock, 2018). En börda vilka anhöriga som är kvinnor upplever i högre grad 

än män som , 2012; 

Zhang et al., 2018). Anhörigas upplevelse av att ha en börda kan leda till att personen utvecklar 

depression (Watson, Tatangelo & McCabe, 2017) vilket motsvarar ca 65 % av anhöriga vilka 

även kan uppleva oro och stress (Papastavrou et al., 2007). För att möjliggöra för anhöriga att 

kunna bo tillsammans med- och vårda sin partner länge och för att främja anhörigas mående är 

socialnämnden i Sveriges kommuner enligt 5 kap. 10§ i SoL (SFS 2001:453) skyldiga att erbjuda 

dem anhörigstöd. Socialstyrelsen (2016) förklarar att stödet som erbjuds ska vara 

individanpassas både till anhöriga och till deras partner där Sveriges kommuner bland annat 

erbjuder anhöriga utbildning om partnerns diagnos, färdighetsträning och deltagande i 

stödgrupper. Partnern har rätt till individanpassat stöd av socialtjänsten i form av hemtjänst bland 

annat (Socialstyrelsen, 2012; Regeringen, 2008). Stödinsatser har visats ge en positiv inverkan 

på den anhöriges mående enligt Watson et al. (2017) men trots detta har det visats att anhöriga 

upplever illabefinnande då de resurser som finns tillgängliga inte räcker till (Papastavrou et al., 

2007). Enligt Regeringen (2019) finns det brister i hur Sveriges kommuner tillämpar 5 kap. 10§  

i SoL (SFS 2001:453). Detta medför att både anhöriga och deras partner inte mår lika bra som de 

kunnat eftersom omvårdnaden de mottar inte individanpassas. När anhörigas börda ökar minskar 

inte bara deras välbefinnande utan även deras partners välbefinnande (O’Hara et al., 2010). 

Anledningen till detta är att när anhöriga upplever illabefinnande minskar deras förmåga att 

främja deras partners välbefinnande och ge god informell vård. För att kunna veta hur anhörigas 

stödinsatser och omvårdnad ska individanpassas behöver vårdpersonal förstå anhörigas 

illabefinnande. Därför syftar denna studie till att få en tydligare bild av anhörigas upplevelser av 

illabefinnande då de vårdar sin partner med demens.  
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Bakgrund 

Demens “de anhörigas sjukdom” 
Demens kallas för de anhörigas sjukdom eftersom sjukdomen inte bara påverkar den som 

drabbas, utan även de anhöriga som lever i samma hushåll (Hjärnfonden, u.å.). Med anhörig 

menas generellt kvinna eller man som är sambo eller gift med en partner med demens. Det här är 

ett problem i det svenska samhället då cirka 24 000 personer insjuknar i en demenssjukdom per 

år och 160 000 personer lever med sjukdomen totalt (Socialstyrelsen, 2014). Cirka 52,5 procent 

av dessa bor med anhöriga i ordinärt boende, det vill säga eget privat boende (SveDem, 2018). 

Anhöriga som vårdar en partner med demens motiveras att vårda av kärlek, omtanke och en 

önskan och vilja hjälpa sin partner (Riley, Evans & Oyebode, 2018). Med partner menas sambo 

eller gift partner till anhörig vilka bor tillsammans.  

 

Med demens i denna studie menas primärdegenerativa sjukdomar då hjärnceller successivt dör 

vilket orsakar symtom som minnesproblematik. Exempel på primärdegenerativa sjukdomar är 

Alzheimers sjukdom och Lewy Body demens (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011). 

Förutom att minnet blir sämre får de drabbade svårt att förstå och tala samt svårt att klara dagliga 

livet (regeringen, 2018) ångest, depression och rastlöshet är den vanligaste beteendeförändring 

som kan uppstå vid demenssjukdomen (Marcusson et al., 2011). Demenssjukdomar är dock 

kroniska och försämras successivt med tiden då hjärnan skadas och dess funktioner avtar 

(Snowden et al., 2017) Förändringen hos personen med demens är långsam och symtomen 

kommer smygande (Basun, 2013) och ett av de första gemensamma symtomen är försämrad 

minnesförmåga (Marcusson et al., 2011) och att personerna med demens även börjar ha svårt för 

att orientera sig utomhus (Rainville, Passini & Marchand, 2001). Allteftersom symtomen 

kommer och blir fler och fler blir situationen svårare för den anhöriga att hantera. I sjukdomens 

senare stadier kan symtom som svårigheter att lära sig nya saker och beteendeförändringar som 

aggressivitet vara utvecklat vilket påverkar både personen och den anhörige negativt (Marcusson 

et al., 2011).  

 

Anhörigas mående påverkas mer negativt när symtomen hos personen med demens förvärras 
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(Zhang et al., 2018). De anhöriga som påverkas i störst utsträckning är kvinnor som vårdar sin 

partner i hemmet. De upplever sin börda i högre utsträckning än män som vårdar sin partner 

, 2012; Zhang et al., 2018) och upplever även mer 

psykisk påfrestning, stress och depressiva symtom (Zhang et al., 2018) samt stigma (Kahn et al., 

2016). Upplevelsen av att det är en börda att vårda sin partner innebär att personen känner att 

vardagen är fysiskt och psykiskt ansträngande i det informella vårdandet av partnern (Zhang et 

al., 2018). Känslan av stress hos anhöriga är dock subjektiv och varierar från person till person 

(Fauth, Zarit, Femia, Hofer & Stephens, 2005). Män som vårdar sin partner upplever även börda 

i vardagen men inte i lika stor utsträckning som hos kvinnor (Kahn et al., 2016; Wojtyna & 

, 2012; Zhang et al., 2018). Eftersom kvinnor upplever symtomen i högst grad kommer 

dessa att vara i fokus i denna studie. Med kvinnor menas de kvinnor som är anhöriga och som 

vårdar en partner med demens. Det har visats att de depressiva symtomen hos anhöriga ökar då 

partnerns sjukdomssymtom ökar (O’Rourke et al., 2010) vilket innebär att de depressiva 

symtomen kommer öka över tid allt eftersom symtomen successivt försämras (Snowden et al., 

2017). Anhöriga kan även få sömnproblem då de hålls vakna på nätterna vilket medför 

försämrad hälsa både mentalt och fysiskt (Peng & Chang, 2013).  

Stöd till anhöriga  
Enligt 5 kap. 10§ i SoL (SFS 2001:453) ska anhöriga som vårdar en person som är äldre eller har 

funktionsnedsättning erbjudas stöd av socialnämnden i kommunen. Det stöd som ges ska vara 

individanpassat och vara av hög kvalitet (Regeringen, 2008; Socialstyrelsen, 2016). Stödet kan 

antingen vara direkt eller indirekt. Direkt stöd är inriktat på den informella vårdaren då 

exempelvis utbildningsprogram, färdighetsträning eller stödgrupper erbjuds. Indirekt stöd är då 

resurser läggs på att vårda personen med demens för att ge den anhörige möjlighet till avlastning 

(Socialstyrelsen, 2016) vilket de har rätt till enligt 4kap. 1§ i SoL (SFS 2001:453) och Lag om 

stöd och service till vissa funktionshindrade ([LSS], SFS 1993:387). För att kunna hantera sin 

nya situation ska anhöriga erbjudas information och stöd direkt efter att diagnosen demens 

ställts. Detta skulle ge anhöriga möjlighet att kunna ta sig an sin nya situation och få mer 

trygghet (Regeringen, 2008). Möjligheten att få stöd varierar dock mellan Sveriges kommuner 

där en del erbjuder stöd automatiskt i samband med att partnern fått demensdiagnos medan andra 
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får kontakta kommunen själva om de känner att de behöver stöd (Tibro kommun, 2019; 

Danderyd kommun, u.å.). Vid kontakt med kommunen angående anhörigstöd kan kommunens 

anhörigsamordnare kontaktas (Burlöv kommun, 2017). Om dessa är utbildade vårdpersonal ökar 

patientsäkerheten för anhöriga som då kan få bättre individanpassat stöd och vård (IVO, 2016). 

Om indirekt stöd sökes kontaktas kommunens biståndshandläggare (Eskilstuna kommun, 2017).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2012) har den anhöriga rätt till utbildningsprogram där den anhörige 

förbereds inför att leva med en partner med en demenssjukdom. Den anhörige informeras om hur 

demenssjukdomen förväntas utvecklas i framtiden och hur detta kan komma att påverka dem i 

deras vardag. Den anhöriga förbereds även på hur denna person själv kan komma att reagera på 

partnerns förändrade beteende och hur beteendeförändringarna kan hanteras (Socialstyrelsen, 

2012). Undervisningsformen varierar mellan Sveriges kommuner och kan ske genom enskildt- 

eller gruppsamtal, via föreläsningar eller genom individuell handledning. Vissa kommuner i 

Sverige erbjuder anhöriga informationsträffar och föreläsningar i grupp och andra kommuner 

erbjuder Navigeringskurs på minnescentrum på sjukhuset i föreläsningsform samt stödsamtal 

som ges individuellt. Dessa undervisningsformer har visats sig ha positiv effekt på anhörigas 

välbefinnande (Andrén & Elmståhl, 2008). För att lära sig hantera sin nya situation bör anhöriga 

erbjudas färdighetsträning (Regeringen, 2008). Minskat välbefinnande förebyggs genom 

utbildning i stresshantering och i hur denne kan kommunicera med sin familjemedlem på bästa 

sätt. Annan färdighetsträning som kan erbjudas är problemlösning och kognitiv terapi 

(Socialstyrelsen, 2012). Dessa typer av utbildande insatser har även visats ha positiv effekt på 

anhörigas välbefinnande (Thinnes & Padilla, 2011). Den anhörige informeras om de resurser i 

samhället som finns till förfogande då de blir aktuella i form av olika former av avlösning. Med 

avlösning menas att kommunen övertar vårdandet en tid för att den anhöriga ska få en möjlighet 

att vila upp sig. Detta kan vara i form av korttidsvård, växelvård eller dagvård (Hallstahammars 

kommun, 2019; Göteborgs stad, u.å.). Genom att avlösa en informell vårdare avlastas denna och 

har möjlighet att vila och återhämta sig (Regeringen, 2008). Anhöriga får även tillgång till 

stödgrupper eller anhörignätverk vilka har gett positiv effekt på deras välbefinnande (Andrén & 

Elmståhl, 2008) då de därigenom får emotionellt stöd av andra som går igenom samma utmaning 

(Strömsunds kommun, u.å.; Burlöv kommun, 2017).  Det kan även gynna anhöriga att få 

möjlighet att uppleva gemenskap och få social stimulans (Socialstyrelsen, 2016). 
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Brister i stöd till anhöriga  
Den 10 oktober 2019 publicerades ett regeringsbeslut om att Socialstyrelsen får i uppdrag att 

utveckla en bred nationell anhörigstrategi (Regeringen, 2019). Ett av syftena till strategin är att 

analysera och kartlägga eventuella brister i de nuvarande regelverken gällande huruvida 

anhörigperspektivet är inkluderat i tillräckligt hög utsträckning. Sveriges kommuner har fått 

vägledning av Socialstyrelsen vid tillämpningen av 5 kap. 10§ i SoL (SFS 2001:453) men 

tillämpningen skiljer sig mellan kommunerna och är av olika kvalitet (Regeringen, 2019). Ett 

individanpassat stöd ges inte till alla anhöriga vilket är en utmaning och av denna anledning kan 

anhöriga behöva söka hjälp själva men dessa kan vara ovetande om sina egna rättigheter och om 

de resurser som finns till förfogande (Socialstyrelsen, 2016). Anhöriga kan även vara oförstående 

gällande vilka resurser- och i vilken kombination som bäst kan hjälpa dem. Anhöriga ska dock 

inte själva behöva söka hjälp. 

Upplevelse av välbefinnande och illabefinnande 
En upplevelse fås genom antingen deltagande eller direkt observation av en händelse. Det är en 

process som är subjektiv då personen ser och får kunskap från sitt deltagande eller observation 

(Merriam-Webster, u.å.). Detta innebär att upplevelser varierar från person till person.  

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver ordet “upplevelse” som en uppfattning av hur personer 

ser sin omgivning. Vidare beskriver Dahlberg och Segesten (2010) att upplevelsen utgår från en 

persons tankar, känslor och erfarenhet. Upplevelse av välbefinnande innebär en positiv 

sinnesstämning som leder till ökad nöjdhet med livet och påverkar människans känslovärld 

Diener, 1984). Brist på välbefinnande är dock subjektivt vilket innebär att välbefinnande för en 

person inte behöver vara det för en annan (Dahlberg & Segesten, 2010). Att upplevelsen är 

subjektiv innebär även att välbefinnande kommer inifrån personen det vill säga att yttre 

omständigheter inte är avgörande för det välbefinnande som upplevs (Diener, 1984). 

Upplevelsen av illabefinnande innebär att personen har en känsla av ohälsa. Upplevelsen av 

illabefinnande är också individuell och varierar från person till person. Två personer med samma 

sjukdomsdiagnos kan uppleva olika känslor när det gäller illabefinnande. I denna studie innebär 

illabefinnande negativa känslor som börda, stress, frustration och sorg.  
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Teoretisk referensram 

Tidvattenmodellen 
Människan kan ibland uppleva störningar eller utmaningar i livet och det gör att dennes 

välbefinnande minskar (Barker & Buchanan-Barker, 2005). I denna studie handlar detta om 

kvinnor som är anhöriga vilka upplever störningar eller utmaningar i vården av sin partner. 

Störningarna och utmaningarna kan vara negativa känslor som mental påfrestning eller ångest 

vilka är problem i personens liv och som påverkar hur personen tänker om sig själv och andra. 

Problemen blir ett hot gentemot de värden de har för sig själva och livet och då störningar eller 

utmaningar uppstår behöver personen ta sig an att arbeta för att lösa dem. Genom att ta sig an 

hoten kan personen lära sig mer om sig själv och bli mer medveten om meningen med dennes 

liv. Utmaningarna kan även göra personen mer öppen mot att ta emot hjälp från andra i 

omgivningen. Om personen dock väljer att inte försöka lösa sina problem eller om personen 

upplever sina problem som övermäktiga kan detta på sikt leda till att personen utvecklar 

depression och ångest. Krisen som uppstår kan bli källa till personlig utveckling långsiktigt 

(Barker & Buchanan-Barker, 2005). Dessa tankar utvecklades av professor Phil Barker som varit 

delaktig i utvecklingen av en teori kallad tidvattenmodellen. Denna används som stöd och hjälp 

för vårdpersonal inom psykiatrisk omvårdnad men även i demensvård.  Barker och Buchanan-

Barker (2005) menar att livet är i ständig förändring och att människan behöver navigera sig 

genom livet. Livet ses bildligt som ett hav som ibland blir stormigt då kriser som mental ohälsa 

uppstår. Människan är i en båt som ibland kan åka på grund eller navigera fel i stormen. Då 

behöver människan ta upp rodret och hitta rätt väg att navigera.  

Omvårdnadsarbete 
I omvårdnadsarbetet är det viktigt att se hela människan och hjälpa denna navigera rätt (Barker 

och Buchanan-Barker, 2005). I omvårdnaden behöver vårdpersonal lyssna på anhöriga och deras 

partner och göra dem delaktiga i diskussionen. Omvårdnaden behöver utföras på deras villkor då 

vårdpersonal behöver sträva efter att främja anhörigas integritet och värdighet. Anhöriga behöver 

känna sig trygga och vårdpersonal behöver se och ta tillvara på anhörigas resurser för att främja 

deras hälsa och välbefinnande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Anhöriga behöver berätta 
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sin berättelse om var denne vill navigera i livet och den informationen kan sedan användas för att 

förstå hur denne bör stöttas (Barker och Buchanan-Barker, 2005). Barker och Buchanan-Barker 

(2005) menar att människan kan utvecklas som person även i lidande och att det är ett etiskt 

ansvar att hjälpa denne navigera i och från det. Då en person drabbas av psykisk ohälsa kommer 

denne påverkas olika beroende på de erfarenheter personen haft i livet.  

 

Självdomänen, världendomänen och andradomänen. 
Barker och Buchanan-Barker (2005) delar in människans livserfarenheter i tre delar vilket är 

självdomänen, världendomänen och andradomänen. Den första är självdomänen vilket är hur 

människan känner inom sig då denne upplever en kris i livet. Den kris som uppstått i livet blir då 

ett hot mot den egna självkänslan och identiteten (Barker & Buchanan-Barker, 2005). I denna 

studie handlar detta om hur anhöriga som är kvinnor känner sig då de upplever kriser i livet och 

hur kriser blir ett hot mot deras självkänsla och identitet. Den andra delen av människans 

livserfarenheter är världendomänen vilket är tanken att människan diskuterar och skriver sin 

egen historia som denne kan se tillbaka på. Personen försöker här se på sin situation rationellt 

och avgöra orsaken till varför livssituationen utvecklats på det sätt den gjort (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005). För denna studie handlar detta om att anhöriga som är kvinnor ser sin 

situation som helhet och avgör orsakerna till varför situationen utvecklades på det sätt det gjort. 

Den sista delen av människans livserfarenheter är andradomänen vilket är de erfarenheter 

människan får i interaktion med andra människor i omgivningen vilka i denna studie är partnern 

till kvinnor som är anhöriga (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Då människan ska återhämta 

sig efter en kris ingår alla ovanstående delar i de livserfarenheter personer utgår från då denne 

bedömer sin situation. När människan eller i denna studie anhöriga som är kvinnor bedömt sin 

situation med hjälp av vårdpersonal kan de göra en plan mot återhämtning. Livets hav är kanske 

fortfarande oroligt för anhöriga men de har verktygen och stöttningen för att kunna navigera mot 

återhämtning.          

Problemformulering 
Anhöriga som vårdar en partner med demens i hemmet får ökad arbetsbelastning och vardagen 
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kan upplevas slitsam och tung vilket upplevs jobbigare för kvinnor som vårdar sin partner än för 

män i samma situation. I och med att symtomen hos partnern med demens blir värre och bördan 

hos den anhörige ökar blir situationen för paret mer ohållbar. Anhöriga kan då utveckla 

depressiva symtom och för att motverka detta ska Sveriges kommuner erbjuda stöd till den 

anhörige enligt 5 kap. 10§ i SoL (SFS 2001:453). Stödet har positiv effekt på anhörigas 

välbefinnande men det har visat sig genom ett regeringsbeslut som publicerades 10 oktober 2019 

att det finns brister i hur väl stödet individanpassas då stödets form och kvalitet varierar mellan 

olika kommuner i Sverige. Då stödet till anhöriga brister i individanpassning och kvalitet 

upplever anhöriga illabefinnande eftersom deras börda i vardagen ökar vilket medför att även 

deras partners välbefinnande minskar. Anhörigas illabefinnande behöver således förstås för att 

stödinsatser och omvårdnad ska kunna individanpassas efter anhörigas behov. Eftersom anhöriga 

som är kvinnor är upplever högre börda än män i samma situation är de mest utsatta och deras 

illabefinnande är därför viktigast att undersökas. Av denna anledning är målet med denna studie 

att besvara frågan: Hur upplever anhöriga som är kvinnor illabefinnande då de erhållit stöd och 

bor med en partner med demens? Denna fråga är relevant för omvårdnaden då anhöriga som 

informella vårdare utför en stor del av vård och omvårdnad till dessa personer.      

Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva upplevelsen av illabefinnande hos anhöriga som är 

kvinnor och som erhållit stödinsatser samt bor med partner med demens. 

Metod 

Design 
För att besvara studiens syfte utfördes en litteraturstudie baserad på patografier (Kristensson, 

2014). Designen är deskriptiv och studien har en kvalitativ ansats. Denna design är relevant för 

studien eftersom anhörigas verklighetsuppfattning och egna erfarenheter har beskrivits. En 

holistisk syn på anhörigas upplevelser av illabefinnande försökte även uppnås. Designen 

möjliggjorde även för att anhörigas upplevelser att beskrivas med ett djup då litteraturstudien 

baserades på patografier.   
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Urval  
Urvalet består av patografier skrivna och upplevda av anhöriga som är kvinnor vilka bor med en 

partner med demenssjukdom. Valet av böcker avgränsades med ett antal inklusionskriterier som 

grundades på studiens syfte (Kristensson, 2014). I enlighet med studiens syfte är populationen 

anhöriga som är kvinnor vilka vårdar sin partner hemma det vill säga i ordinärt boende där de 

bor tillsammans. Ett krav är att kvinnorna ska ha fullt ansvar för sin partner och därför 

inkluderades även deras erfarenheter från då de var utanför hemmet exempelvis under resor. 

Anhöriga behöver ha tagit emot stödinsatser i enlighet med beskrivningen i bakgrunden efter år 

2001. Detta ska tydligt vara förmedlat i texten i böckerna. Patografierna behöver vara skrivna på 

svenska och publicerade år 2005 eller senare eftersom SoL (SFS 2001:453) började gälla år 2001 

och händelserna skildrade i patografierna hände åratal innan de publicerades. De fyra åren 

mellan år 2001 och år 2005 tjänar då som marginal. Patografierna skildrar anhörigas upplevelser 

under partnerns sjukdomsförlopp som kan pågå under flera år. Detta innebär att information i 

patografier publicerade år 2005 bara är relevant om det hände upp till fyra år tillbaka i tiden.        

Datainsamling  
För att samla in patografier till studien gjordes en elektronisk sökning i den digitala katalogen 

Libris (Libris, 2019a; Bilaga 1).  Detta är en digital katalog för svenska bibliotek med en databas 

som innehåller cirka 7 miljoner böcker (Libris, 2019b) På Libris gränssnitt finns en sökruta där 

en sökning gjordes med sökorden Demens och patografi. Endast typ av data och det 

ohälsotillstånd som böckerna måste inkludera valdes för att behålla en bredd på sökningen. 

Sökning: (demens) (patografi) gjordes. Sökningen utfördes enligt Boolesk sökteknik där 

närhetsoperator AND användes (Östlundh, 2006). Då AND placeras mellan två ord eller 

sökblock måste sökningen innehålla båda dessa. I Libris är AND osynligt om det är mellan två 

sökblock där vardera är inramat med parenteser enligt följande exempel (demens) (patografi). 

Med denna första sökning valdes filter på sökningen enligt inklusionskriterierna under kolumnen 

"Avgränsad träffmängd” för att avgränsa sökningen till att endast inkludera: dokumenttyp: Bok 

och Språk: svenska. Denna första sökning gav 6 sökträffar. För att öka antalet sökträffar valdes 

en synonym för ordet patografi och en för ordet demens (Östlundh, 2006). Alzheimer valdes som 

synonym till demens eftersom Alzheimer är den vanligaste demenssjukdomen (National institute 
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on aging, 2019). Därför gjordes därefter sökningen: (demens OR Alzheimer) (patografi) 

tillsammans med samma filtrering. Denna sökning gav 8 sökträffar. I denna sökning användes 

närhetsoperatorer OR som innebär att sökningen måste innehålla demens eller Alzheimer 

(Östlundh, 2006). Därefter valdes Biografi som synonym till patografi eftersom patografier faller 

under genren biografi på Libris (Libris, u.å.). Sökorden demens, alzheimer, biografi och 

patografi användes i följande kombination: (Demens OR Alzheimer) (patografi OR biografi) 

tillsammans med tidigare filtrering. Denna sökning gav 34 sökträffar. För att öka antalet 

sökträffar ytterligare utfördes trunkering då tecknet: * sätts på slutet av ordstammen Alzheimer. 

Detta innebär att alla böjningsformer för ordet Alzheimer inkluderas i sökningen (Östlundh, 

2006). Slutligen utfördes sökningen (Demens OR Alzheimer*) (patografi OR biografi) 

tillsammans med samma filtrering som tidigare vilket ger 41 sökträffar. Dessa 41 böckerna lästes 

på titelnivå och i enlighet med studiens inklusionskriterier valdes 29 böcker att läsas på djupet. 

Efter djupläsning av de 29 resterande böckerna valdes 4 att ingå i datamaterialet för denna studie 

då böckernas innehåll överensstämmer med studiens syfte och inklusionskriterier (Bilaga 2).  

Dataanalys 
Analysen av de valda Patografierna utfördes med manifest innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Att innehållsanalysen är manifest innebär att analysen är textnära vilket 

minskar risken för att meningen i texten missuppfattas. Graneheim och Lundman (2004) menar 

dock att både manifest och latent innehåll kräver viss nivå av tydning. Det latenta innehållet är 

det dolda bakomliggande innehållet i en text. Innehållsanalys valdes som analysmetod eftersom 

den kan användas för att analysera större textmängder och att på ett strukturerat sätt kunna 

identifiera likheter, skillnader och mönster i det insamlade materialet under analysprocessen 

(Kristensson, 2014). De valda patografierna lästes igenom tills en helhet sågs vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är viktigt för att inte mening ska missas. Graneheim och 

Lundman (2004) förklarar att texterna bör läsas igenom ett flertal gånger för att läsaren ska få en 

känsla av helheten. När böckerna lästes identifierades tidpunkter då anhöriga i tydligt uttryckte 

att de mottagit stödinsatser. Från dessa punkter i böckerna började meningsenheter väljas och 

samlas in. En meningsenhet är består av meningar eller ord som innehåller en betydelse och en 

kontext som läsaren behöver förstå (Graneheim & Lundman, 2004).  
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När en meningsenhet identifierats valdes tillräckligt mycket text för att både bevara meningen i 

texten och bevara kontexten som meningen fanns i utan att samtidigt ta med andra 

meningsenheter (Bilaga 3). Alla meningsenheter lästes ur fysiska böcker och skrevs in manuellt. 

De skrevs in i en tabell och sorterades efter respektive patografi och ordningen de kom i 

böckerna där tidigast kom först. Meningsenheterna som lades in behövde ses över flera gånger 

då mer text behövde läggas in i dem för att inte förlora kontexten. Då meningsenheter samlats in 

från då samtliga patografier började nästa steg med att varje meningsenhet kondenserades vilket 

är en process där meningsenheterna kortas ner medan kärnan bevaras. Vid detta stadie gicks 

meningsenheterna igenom en och en från början av tabellen. Denna process omarbetades ett 

flertal gånger tills de kondenserade meningsenheterna var av tillräckligt hög kvalitet. Vid detta 

stadie lades ytterligare en patografi till vilket blev den fjärde och sista patografin. 

Meningsenheter från denna bok samlades in och kondenserades som de andra. Därefter skapas 

koder vilka är etiketter som innehåller meningen eller innebörden i de kondenserade 

meningsenheterna, detta sker manifest. Koder är redskap som kan användas för tänkande och 

behöver bli förstådda i dess kontext. Processen att koda krävde även den flera omarbetningar 

innan den var klar. Vid detta stadie identifierades flera koder för samma meningsenhet i ett 

flertal av de insamlade meningsenheterna. Därför behövde meningsenheterna återigen ses över 

för att kontrollera att varje meningsenhet endast hade en kod. Efter att ha ändrat i 

meningsenheterna där det var aktuellt sågs de kondenserade meningsenheterna och koderna över 

på nytt. Meningsenheterna, de kondenserade meningsenheterna och koderna granskades av 

handledare och med studenter vid ett flertal tillfällen då de gav feedback med förslag på 

förändringar. Efter att en kod skapats för varje kondenserade meningsenheter utförs abstraktion 

då kategorier skapas vilket är en grupp av innehåll som har något gemensamt. Alla koder som 

skapats användes vid skapandet av kategorierna med tillhörande underkategorier vilka uppgick 

till tre kategorier och åtta underkategorier. Processen att skapa kategorier var dynamisk då 

processen varierade och resultatet ändrades ett flertal gånger. Först grupperades koderna efter 

plats där en del hade ägt rum i hemmet och andra hade inte det. En whiteboard och ett 

anteckningsblock användes där koder skrevs upp en efter en. Meningsenheterna granskades för 

varje kod för att identifiera dennes kontext. Då kontexten var identifierad skrevs den ner bredvid 

varje kod. Efter att cirka hälften av koderna kategoriserats identifierades ett nytt perspektiv som 

handlade om tiden. Ett tidsperspektiv som handlar om då, nu och i framtiden. Efter att alla koder 
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inkluderats sågs dock nya kategorier och underkategorier. Dessa arbetades fram med stöttning av 

handledare. Detta var en process då kategorierna och underkategorierna gick igenom ett flertal 

förändringar tills det slutligen handlade om “jag”, “vi” och “Jag i vi”. Kategoriernas och 

underkategoriernas namn ändrades och förtydligades. Exempelvis hette underkategorin 

“Kvinnornas kamp för överlevnad” enbart “överlevnad” innan detta ändrades.  Trots att 

innehållsanalysen utfördes manifest sågs ett övergripande tema som omslöt alla kategorier med 

tillhörande underkategorier. Ett tema ses som latent innehåll då det kan ha flera betydelser 

(Graneheim & Lundman, 2004). I studiens resultat har varje underkategori ett citat från 

patografierna som fångar styckets innehåll och stärker dess trovärdighet (Kristensson, 2014). 

 

Etisk övervägande 
Forskningsetiken baseras på etiska grundprinciper som godhetsprincipen, rättviseprincipen och 

inte skada principen (Sandman & Kjellström, 2013). Godhetsprincipen handlar om att 

forskningen ska göra gott vilket i detta arbete innebär att utöka förståelsen för anhörigas behov 

av stöd. Studien lyfter även fram anhörigas upplevelser och sprider dessa. Olika åtgärder 

utfördes för att följa inte skada principen då inte individuella patografier refererades till i 

resultatet och de citat som användes var markerade med nummer som representerar böckerna. 

Innehållsanalysen som gjordes var manifest för att misstolkningar inte skulle göras. Vad som 

dock kan bryta mot inte skada principen var att inte författarna till patografierna tillfrågades 

innan studien påbörjades. Även fast Patografierna är offentliga publikationer har inte anhöriga 

gått med på att få sina meningar och ord analyserade i detalj vilket kan vara integritetskränkande 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). Kvinnorna utnyttjas inte men kan samtidigt inte tacka nej till 

att vara med i studien. En annan princip är rättviseprincipen som i denna studie innebär att alla i 

den valda populationen behandlas lika. Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) uppfyllde 

studiens urval, datainsamling, dataanalys och resultat kraven för detta men studien hade dock 

kunnat gjorts mer etiskt om exempelvis informerat samtycke mottagits from samtliga personer 

som inkluderats i studien. Vid forskning ska alltid riskerna med studien betänkas. Risker för 

denna studie var att använda patografier där risk och nytta ställs mot varandra. Risken är att 

kränka författarna genom att analysera deras ord medan nyttan är att genom studien förstå hur 

anhöriga mår. Sandman och Kjellström (2013) menar att med hänsyn till etiska principer kan 
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säkerheten ökas hos anhöriga och deras integritet kan främjas.  

Resultat 
Studien visade att anhöriga som är kvinnor upplever att de är fast i en glasbubbla där glasbubblan 

är deras relation med deras partner med demens. Temat är övergripande och inrymmer hela 

resultatet. Under temat identifierades tre kategorier: Hålla på att gå under, Att utplånas och Mår 

min partner dåligt, mår jag dåligt. Kategorin Hålla på att gå under (Jag i vi), har tre 

underkategorier: Gå på sparlåga, Vardagen tär på mig och Leva i missförstånd. Resultatet visar 

att anhöriga upplever att de går under i vardagen då hon lever med sin partner. Kategorin Att 

utplånas (Jag), har tre underkategorier:  Kvinnornas kamp för överlevnad, Sorg över att förlora 

sin partner och Att känna sig låst. Resultatet visar att anhöriga upplever att deras “Jag” utplånas 

eller försvinner både gällande att kvinnorna förlorar sig själv i vårdandet och att den de var i sin 

relation med deras partner utplånas. Kategorin Mår min partner dåligt, mår jag dåligt (Vi), har 

två underkategorier: Medlidande då sjukdomen orsakar lidandet och Medlidandet då jag orsakar 

lidandet. Resultatet visar att kvinnorna känner medlidande med sin partner och mår dåligt då 

partnern mår dåligt.    
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 Figur 1. Tema, kategorier och underkategorier. 

Fast i en glasbubbla  
Tema Fast i en glasbubbla handlar om att anhöriga som är kvinnor upplever att de är fast i sin 

vardag, situation och relation med sin partner. De känner att de är fast i sin roll som vårdare där 

missförstånd ständigt uppstår. De är fast i en vardag som tär på dem och som dränerar dem på 

energi samt gör att de håller på att gå under. De är fast i en isolerad och ensam tillvaro i vilken de 

kämpar för att bevara sig själv och inte utplånas och i vilken de med sorg ser hur de förlorar sin 

partner. De är fast i en situation i vardagen tillsammans med sin partner då de känner för sin 

partner och mår dåligt när denne mår dåligt. Således inryms hela resultatet under detta tema. “Jag 

lever i ständig stress och rösten känns ansträngd. Hjärnan får aldrig vila. Jag känner mig som om 

jag sitter i en glasbubbla och inte hittar något sätt att komma ur den” (Patografi 1, s. 191).  

Hålla på att gå under   

Gå på sparlåga 

De anhöriga som är kvinnor upplever att de inte får vara ifred hemma då partnern behöver 

mycket uppmärksamhet. De beskriver att de upplever stress och den ständigt påverkar dem. De 
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känner att allt hänger på dem och att detta är en källa till stressen de upplever. Stressen medför 

en känsla av att bli dränerad på energi, att gå på sparlåga och att sakna energi. Kvinnorna hålls 

vakna på nätterna av sina partners och kan känna sig tvingade att lämna den gemensamma 

sängen för att kunna sova. Detta medför att de sover dåligt vilket i sin tur medför att de upplever 

vardagen jobbig då de inte är utvilade. Vården av partnern tar upp hela kvinnornas tid och därför 

känner de att de inte klarar av situationen. Kvinnorna är trötta av börda då de känner att de 

behöver bära hela ansvaret hemma. Detta medför att de känner utmattningssymtom och att 

vardagen tär på dem. Tröttheten bara växer och växer och orkar inte längre vårda sin partner och 

känner sig slut med avsaknad av lust och initiativ. Allteftersom tiden går växer tröttheten vilket 

gör anhöriga irriterad och arg för minsta lilla. De upplever situationen som stor och tung och 

känner sig lättpåverkad av den. De kan uppleva dagliga kriser med gråt och oro med en känsla 

hålla på att gå under.  

Jag vet inte att jag aldrig får göra något ifred när han är hemma. De vet inte hur 

många gånger jag får svara på samma frågor, de vet inte hur många gånger jag får 

påminna, hjälpa, förklara, avleda och lugna. De vet inte hur konstiga diskussioner 

vi har och hur han kan bli vrång och frustrerad över sina egna 

tillkortakommanden och misslyckanden. De vet inte att allt hela tiden kretsar 

kring honom och att jag håller på att gå under. (Patografi 1, s. 28) 

Vardagen tär på mig 

Vardagen känns påfrestande för de anhöriga som är kvinnor då partnern kräver uppsyn 

exempelvis då de är utanför sysslor i hemmet tillsammans. Kvinnorna upplever vardagen som 

jobbig och att inget känns roligt eftersom allt hänger på dem. Partnerns demenssjukdom tar plats 

och därför känner anhöriga sig jäktade och blir lätt stressade. Stressen pulserar hos dem och de 

börjar vackla i hur väl de klarar av vardagen. De ramlar ner i sorg och känner uppgivenhet och 

även fast kvinnorna alltid sett sig som stark känner de att de måste få känna sig svaga och ledsna 

ibland. I vardagen kan det vara svårt för kvinnorna att få utlopp för irritation och ilska vilket 

innebär att känslorna byggs upp inombords och ångest utvecklas. Irritation och frustration 

utvecklas och kan komma då partnern exempelvis glömmer eller förlägger saker då de reser 

tillsammans. Situationer som dessa sätter kvinnornas tålamod på prov och minskar deras glädje 
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inför framtiden. Kvinnornas nerver är på helspänn eftersom situationer uppstod i vardagen som 

blev farliga då partnern skrämde den anhörige exempelvis då partnern släppte upp handbromsen 

i bilen som började rulla. Kvinnorna är oroliga för vad partnern ska säga till andra personer de 

möter och vad dessa ska tanka. Kvinnorna kämpar för att få vardagen att fungera och tränar på 

att inte oroa sig för mycket men situationen tär dock på dem.   

 

Dagarna var tydligen räknade. Hur länge till skulle jag kunna ha... hemma? Allt 

oftare kvävde jag ett förtvivlat skri: “Jag orkar inte mer, jag orkar inte mer”, men 

jag drog mig ändå för att ta det avgörande steget och ta in... på ett hem för 

demenssjuka. (Patografi 3, s. 53)  

Leva i missförstånd 

Anhöriga som är kvinnor upplever frustration när deras stöd missuppfattas från partners sida. De 

kan bli arga vid samtal med partnern och får dåligt samvete då de hela tiden ramlar in i att 

försöka resonera med honom som förut. De får påminna partnern om exempelvis 

tandborstningen vilket gör denne irriterad och arg vilket resulterar i att anhöriga kan explodera. 

Missförstånd och tjafs gör att kvinnorna inte känner någon livsglädje eller livsgnista annat än för 

barn och barnbarnen. Missförstånden gör att det känns jobbigt och tungt för kvinnorna och de 

upplever att de positiva dagarna minskar mer och mer då missförstånden ökar. Kvinnorna känner 

att de behöver väga varje ord på vågskål eftersom partnern kan bli arg vilket skulle resultera i att 

kvinnorna känner sig ledsen, deppig, förtvivlad och ensam. Det är svårt för kvinnorna att inte bli 

arga och behålla lugnet i samtal med partnern. När partnern blir arg får anhöriga bita ihop och 

försöka avleda situationen, fungerar inte avledningen kan en känsla av rädsla uppstå när 

missförstånden mellan anhöriga och partnern sker, situationen kan bli en katastrof. Anhöriga 

lider då de hamnar i missförstånd med sin partner varje dag. De lider på grund av att de inte 

längre har en relation och kan kommunicera på ett normalt sätt.  “När jag kom upp till honom 

kände han inte igen mig och pratade bara om sin Liberiatid. Hans blick på mig och hans irritation 

gjorde att jag blev rädd” (Patografi 4, s. 29).  
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Att utplånas 

Kvinnornas kamp för överlevnad 

När partnern tar upp mer plats upplever anhöriga som är kvinnor att den egna tiden krymper 

samtidigt som de känner att de behöver prioritera sig själva för att överleva. Kvinnorna behöver 

ha egentid för att orka med vardagen och de känner att de inte ska behöva känna skuld för att de 

prioriterar sig själva. Det är dock svårt för kvinnorna att koncentrera sig i vardagen då partnern 

är rastlös och hjälplös. De känner sig osäkra på sig själva och på vad de vill samt känner att 

andra skulle klara deras situation bättre än dem. 

 

”Vi lever numera inte i en äktenskaplig gemenskap utan vi lever varsitt liv med 

allt vad det innebär. Det blir stora uppoffringar och mycket sorg, men jag behöver 

ha ett eget liv och kan inte utplåna mig själv” (Patografi 1, s. 171). 

Sorg över att förlora sin partner  

Anhöriga som är kvinnor känner sorg i hjärtat då de märker hur deras partnerns minnen blir 

sämre och sämre. De har inga positiva tankar om framtiden och det gör ont i dem då de inte 

längre kan känna den kärlek för deras partner som de en gång hade; allt som rör kvinnornas 

känslor nu handlar om omvårdnad. De beskriver att de präglas av vemod under julen då de 

känner att det blir den sista julen de kan fira tillsammans med sin partner. Om de hade varit 

yngre hade de kunnat se fram emot någonting nytt i framtiden men nu ser de ingenting. 

Kvinnorna går igenom sorgearbete över att deras relation kommer ta slut och får dåligt samvete 

för att kärleken inte längre finns där. De har inget att prata med sin partner om längre och detta 

medför ytterligare sorg över att förlora sin partner. “Präglas av ett stort tyst vemod. Antagligen är 

detta sista julen... och jag får vara tillsammans här hemma” (Patografi 2, s. 261). 

Att känna sig låst  

Anhöriga som är kvinnor känner sig låsta, irriterade och frustrerade på grund av de tar allt ansvar 

hemma. De vet inte var de ska ta vägen med sin ilska och frustration. De upplever att de känner 

sig låsta eftersom de inte har egen tid för att göra saker som de vill och när de tar egentid 

upplever de stress. Kvinnorna känner skuld för att de förstår- och kan göra saker bättre än sin 



 
 

 

18 
 

partner och känner även ensamhet, nedstämdhet och saknad av glädje i livet. De känner sig 

tomma inombords på grund av att de är ledsna och på grund av den ensamhet de känner. 

Kvinnornas rörelsefrihet begränsas då de inte kan lämna sin partner för att vara själva speciellt 

om vårdpersonal inte finns tillgängliga. Kvinnorna kände sig isolerade och handlings begränsad 

när de är med sina partner. Detta medför att kvinnorna känner att de är fast i en glasbubbla. I 

isoleringen hemma beskriver kvinnorna att de lider i tystnad då de kände sig ensamma och 

övergivna. 

 

Vid ett tillfälle dök assistenten aldrig upp så jag tog med mig... och bad honom 

sitta stilla i vardagsrummet medan jag gick upp till vindsvåningen, där min lärare 

hade sin lektion... blev oerhört upprörd och arg medan jag var borta, så det var 

uppenbart att jag inte skulle kunna upprepa det. Min rörelsefrihet blev på så sätt 

mer och mer begränsad. (Patografi 3, s. 63) 

Mår min partner dåligt mår jag dåligt  

Uppleva medlidande då sjukdomen orsakar lidandet  

Anhöriga som är kvinnor ser hur deras partner påverkas negativt av deras demenssjukdom och 

känner medlidande. De upplever sorg för att det är tufft för partnern och känner att de plågas av 

att partnern har självmordstankar. De känner att det är outhärdligt och jobbigt att se att partnern 

är medveten om sin försämring. De orkar inte se denna utveckling och känner att det är ledsamt 

att se då ägodelar tas från partnern som båt och bil. Kvinnorna upplever också att det är jobbigt 

att se att partnern tappar lite varje vecka. De drabbas även av dåligt samvete då partnern bryts 

ner. Om partnern skulle fara illa av exempelvis vårdpersonal känner anhöriga en maktlöshet och 

mår dåligt. Kvinnorna beskriver att de känner en rädsla och att de fasar över det som ska komma 

då partnern blir sämre och sämre. “Min man tappar i kunskap, men nu måste jag börja se det som 

han kan!  för det är jobbigt att se utvecklingen idag, han tappar lite varje vecka” (Patografi 4, s. 

34). 

Uppleva medlidande då jag orsakar lidandet  

Studien visade att när anhöriga som är kvinnor får sina partners att må dåligt upplever de 
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illabefinnande.  Kvinnorna kan känna att det är nödvändigt för partnern att flytta eller vara borta 

på avlastning. Illabefinnande beskrivs som en knut i magen, en klump i halsen, ångest och dåligt 

samvete. De beskriver det som jobbigt då de behöver utsätta partnern för grymheter och att det är 

svårt att fatta beslutet att uppmuntra partnern att flytta då detta känns omänskligt. Detta görs 

dock eftersom Kvinnorna upplever att den värsta tanken är att de förvärrar sjukdomen när de 

förvärrar symtomen. Kvinnorna är oroliga för att bli sjuka eftersom de då inte kan finnas där för 

sin partner. När kvinnornas ork minskar känner de att möjligheten att göra vardagen mer 

meningsfull för partnern inte är möjligt. Kvinnorna upplever detta som hjärtslitande och att de 

har skuldtyngda känslor. Ibland kan kvinnorna gnälla på sin partner vilket de tycker känns 

deppigt och tungt. 

 

Det är djupt olyckligt, jag går med en klump i halsen och sväljer luft varje gång 

jag tänker på detta, så känner jag en lättnad över att jag förmått fatta mitt livs 

svåraste beslut. Detta att flytta... till ett gruppboende. (Patografi 2, s. 261) 

Diskussion 

Metoddiskussion    
I denna studie valdes metod anpassat till studiens syfte att beskriva anhöriga som är kvinnors 

illabefinnande då de erhållit stödinsatser och bor med en partner med demens. 

 I åtanke att upprätthålla en hög trovärdighet för studien togs trovärdighetens fyra dimensioner i 

åtanke: tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet (Kristensson, 2014). Den design 

som valdes för studien valdes för att på bästa sätt svara på syftet. Studien har en induktiv ansats 

eftersom det kan användas med fördel då i studiens texter analyseras kvalitativt (djupet) 

(Kristensson, 2014). En annan fördel med att induktiv ansats användes vara att datamaterialet 

som samlades in kunde analyserades utan förutbestämda kategorier vilket öppnade upp 

möjligheter till att se nya helheter i resultatet. Av denna anledning valdes inte deduktiv ansats då 

detta hade inneburit att texterna som analyserades med teoretisk grund det vill säga med redan 

färdiga kategorier. En risk med att använda induktiv ansats vid utförandet av en innehållsanalys 

är att texten är abstrakt berättande vilket gör att innehållet är svårt att fånga. Om en deduktiv 
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ansats hade använts hade detta dock kunnat bekräfta det kvinnorna känner men även de det i 

sammanhanget av en vald teori. En annan anledning till varför deduktiv ansats kunde ha använts 

är då det anas i bakgrunden att anhöriga redan känner illabefinnande fast de tar emot 

stödinsatser. Det är dock osäkert hur de upplever illabefinnande. Detta innebär att redan innan 

analysen finns antaganden om att kvinnorna upplever en börda generellt vilket hade kunnat setts 

som en fördel om deduktiv ansats använts. Med detta i åtanke användes ändå induktiv ansats då 

detta gör att datamaterialet kan analyseras med mer öppenhet. Studiens design är kvalitativ då 

detta möjliggör för ett djupt resultat där kvinnornas egna upplevelser beskrivs och analysera 

(Polit & Beck, 2012; Kristensson, 2014). Segesten (2006) förklarar vidare att kvalitativa studier 

ger en fördjupad förståelse av det fenomen som ska beskrivas som anhöriga som är kvinnors 

upplevelser. En kvalitativ ansats var även passande då upplevelserna som kvinnorna beskriver är 

subjektiva och därför är det kvinnorna som väljer vilket värde eller mening de har för dom 

(Dahlborg Lyckhage, 2006). En kvalitativ ansats ökar således studiens tillförlitlighet då den 

möjliggör för resultatet att svara på studiens syfte och få en hög sanningshalt (Kristensson, 

2014).     

 

För att kunna bestämma en studies giltighet är det av vikt att visa att studien beskriver vad den 

var avsedd att beskriva och att materialet som samlats in är stabilt. Anhöriga som är kvinnor 

valdes som population eftersom de upplever börda i högre utsträckning än män. Om denna studie 

dock hade replikerats skulle populationen med fördel kunna ändrats till att bestå av både män 

och kvinnor som vårdar sin partner med anledning av att överförbarheten hade varit högre om 

även män som vårdar sin partner hade inkluderats. Överförbarhet bestäms dock av läsaren själv 

(Kristensson, 2014). Patografierna som valdes behövde vara skrivna på svenska eftersom 

stödinsatserna som tas upp i bakgrunden ges av Sveriges kommuner. Av denna anledning är 

patografier skrivna av anhöriga som är kvinnor bosatta utanför Sverige inte relevanta för studien. 

Patografier valdes bara om de var skrivna år 2005 eller senare eftersom det var år 2001 som 5 

kap. 10§ i SoL (SFS 2001:453) trädde i kraft. Denna avgränsning gjordes för att ha en marginal 

på fyra år mellan år 2001 och år 2005 då patografierna var publicerade år efter att händelserna i 

dem inträffade. Detta innebär att även fast böckerna publicerades år 2005 beskriver anhöriga som 

är kvinnor upplevelser som inträffade åratal innan patografierna publicerats och för att dessa 

patografier ska vara relevanta för studien behövdes marginal sättas. Detta ökar resultatets 
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stabilitet över tid och därmed dess giltighet (Kristensson, 2014). Om patografier som var 

publicerats före år 2005 hade använts skulle detta inneburit att mindre information i 

patografierna hade varit relevant vilket innebär att det minskar möjligheten att få en helhetsbild 

av anhörigas upplevelser vilket i sin tur hade minskat studiens trovärdighet. För att förbättra 

studiens överförbarhet har studiens population beskrivits noggrant under rubriken “Urval” i 

studiens metod del. Det var dock inget inklusions krav på populationens ålder då detta inte var 

relevant för syftet. Valet att inte inkludera ålder kan ha påverkat studiens överförbarhet. Studiens 

kontext har även beskrivits noggrant men i studiens bakgrund (Polit & Beck, 2012).  

 

Datainsamlingen redovisas tydligt under stycket “Datainsamling” under “Metod” i studien vilket 

möjliggör för andra att replikera sökningen vilket ökar studiens verifierbarhet (Kristensson, 

2014). En kvalitativ studie går aldrig att replikera men genom att följa studiens sökning och 

genom att analysen görs på nytt kan aldrig resultatet bli detsamma, däremot kommer resultat att 

kännas igen (Bryman & Nilsson, 2011) Libris användes vid sökandet av patografier eftersom 

Libris har den största databasen med böcker för utlåning i Sverige. Eftersom Libris har ca 7 

miljoner titlar och används av Sveriges bibliotek är detta en trovärdig källa (Lincoln & Guba 

(1985). Att använda Libris minskar risken att böcker missas. Om annan katalog användits skulle 

böcker eventuellt missats vilket skulle innebära försämrat datamaterial. Ett sökschema användes 

för att öppet redovisa hur sökningen gjordes. Boolesk sökteknik med AND, OR och parenteser 

möjliggjorde sökningen och användningen redovisas tydligt vilket ökar Studiens verifierbarhet 

då detta möjliggör för andra att replikera studien. Slutligen valdes fyra patografier att ingå i 

studien vilket innebär att studien har tillförlitlighet då perspektiven hos fyra olika kvinnor 

inkluderades vilket gjorde urvalet mer varierat (Kristensson, 2014). Djupintervjuer som 

datainsamlingsmetod hade möjliggjort för öppna frågor och följdfrågor att ställas vilket hade gett 

en djupare bild av anhöriga som är kvinnors upplevelser vilket skulle ökat resultatets 

tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012; Kristensson, 2014). En styrka med att använda patografier 

som datamaterial är dock att de skrevs av kvinnorna själva och utanför en intervjumiljö. Detta 

har ökat studiens tillförlitlighet då texterna i patografier ger en inblick i de anhörigas tankevärld 

(Segsten, 2006).  

Analysen av insamlade data gjordes i enlighet med korrekt struktur och steg för manifest 

innehållsanalys enligt Granehiem och Lundman (2004). För att öka tillförlitligheten i studien 
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gjordes en detaljerad redovisning av analysprocessens struktur och steg i studiens metod under 

rubriken “Dataanalys” (Kristensson, 2014). Tolkningar undveks även i möjligaste mån för att 

öka studiens tillförlitlighet genom att innehållsanalys med manifest ansats enligt Graneheim och 

Lundman (2004) användes vilket ökar studiens trovärdighet. Detta gjordes för att kunna arbeta 

mer textnära och undvika feltolkningar vilket skulle minskat resultatets tillförlitlighet 

(Kristensson, 2014). Alla meningsenheter lästes i sin kontext innan kondensering utfördes samt i 

samband med abstraktion för att resultatets skulle upprätthålla tillförlitlighet då innehållet där i 

förstods på en djup nivå. Under kategorisering utfördes många omarbetningar då resultatet sattes 

i olika perspektiv. Först valdes ett platsperspektiv där upplevelser som erfarits utanför och i 

hemmet jämfördes med varandra. Efter att fler koder analyserats sågs ett tidsperspektiv då 

illabefinnande hos anhöriga som är kvinnor beskrevs ur dåtid, nutid och framtid. När alla koder 

analyserats och lagts in i kategorier och underkategorier sågs dock det nuvarande 

perspektivet ”Jag”, ”Vi och ”Jag i vi”. Bilagan med alla meningsenheter, kondenserade 

meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier finns tillgängliga och ges ut vid 

önskemål, således upprätthålls en öppen redovisning av analysprocessen vilket både ökar 

studiens verifierbarhet och tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012). Angående studiens pålitlighet 

hade författarna till denna studie kunskaper om demenssjukdom via Sjuksköterskeprogrammet 

innan denna studie påbörjades. Författarna hade även egna men dock begränsade erfarenheter av 

både hur kvinnorna mår som bor med en partner med demens men även av egen vård av person 

med demens. Under studiens gång har författarna lärt sig om hur kvinnorna mår generellt och om 

de utmaningar de står inför dagligen vilket är nya kunskaper för dem. Eftersom 

innehållsanalysen gjordes manifest kunde datamaterialet analyseras med endast lite tolkning. När 

kategorierna och underkategorierna gjordes användes en whiteboard för att författarna skulle 

kunna se sammanhang. Kontexten lästes för varje kod och därefter grupperades koderna efter 

deras bakomliggande sammanhang. Detta gjordes för att minska tolkning och hitta tydliga 

sammanhang. Författarnas tidigare kunskaper spelade en roll i då koderna grupperades under 

kategorier och underkategorier eftersom författarnas tidigare kunskaper gjorde att de förstod 

sammanhangen koderna sattes i. Pålitlighet uppnås då tolkning undvikits i möjligaste mån 

(Lincoln & Guba, 1985).              
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Resultatdiskussion 
Resultatet i denna studie besvarar studiens syfte då det beskriver kvinnors upplevelse av 

illabefinnande då de tagit emot stödinsatser och bor med sin partner med demens. De upplevde 

att de var fast i en glasbubbla vilket är det övergripande temat som inrymmer hela studiens 

resultat. I studien identifierades tre kategorier Hålla på att gå under, Att utplånas och Mår min 

partner dåligt mår jag dåligt. De två centrala fynden i studien är Hålla på att gå under och Mår 

min partner dåligt mår jag dåligt vilka valdes då det förstnämnda stöds väl av tidigare forskning 

och är väl representerad i studiens resultat, den sistnämnda var mest överraskande och viktigt att 

ha i åtanke vid utformning av omvårdnad till anhöriga som är kvinnor och dess partner. Dessa 

två centrala fynd ansågs även intressanta att diskutera då de tillsammans genomströmmar och 

berör samtliga fynd i studien. Den teoretiska referensramen Tidvattenmodellen och tidigare 

forskning kommer användas som underlag vid diskussion.    

  

Att vara fast i en glasbubbla upplevdes av anhöriga som är kvinnor i denna studie som både 

ensamt och isolerande både på grund av att partnern successivt förändras men även på grund av 

att partnern kräver mer uppmärksamhet och vård vilket ger anhöriga mindre tid till sig själva. Att 

anhöriga känner sig ensamma och isolerade i det informella vårdandet stöds av Vasileiou et al. 

(2017) som visar att detta är en utmaning även för anhöriga till partners med andra sjukdomar 

där partnern behöver konstant uppmärksamhet och vård. I föreliggande studie var det tydligt att 

anhöriga kände att de var fast i sin vardag med en minskande egentid, ökande ensamhet och en 

känsla av att utplånas. Ensamheten anhöriga kände menar Vasileiou et al. (2017) är kopplat till 

det ökade vårdbehovet hos partnern som anhöriga behövde finnas till för. Då vårdbehovet ökar 

hos partnern ökar även ensamheten som anhöriga upplever. Förutom ensamhet ökade även 

bördan och stressen anhöriga upplevde i vardagen vilket var tydligt i resultatet i föreliggande 

studie. Anhöriga som är kvinnor håller på att gå under även med stödinsatser vilket bekräftar 

regeringens uttalande att det finns brister i hur väl anhörigstöd individanpassas och även brister i 

dess kvalitet (Regeringen, 2019).  

 

Inom självdomänen uppmärksammas hur anhöriga som är kvinnor känner sig då de har en kris i 

livet. En kris som kvinnorna i studien beskriver som att hålla på att gå under. Att hålla på att gå 
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under som anhörig beskrivs av Annerstedt, Elmstahl, Ingvad och Samuelsson (2000) som “the 

breaking point” brytningspunkten då bördan är för stor för kvinnorna att klara av. I föreliggande 

studie var det tydligt att vårdandet av partnern ledde till att vardagen tärde på anhöriga och att de 

successivt blev dränerade på energi. En successiv dränering av energi lyfts även fram i 

Annerstedt et al. (2000) som beskrev att då kvinnorna upplever börda kontinuerligt över tid 

orsakar detta att brytningspunkten till slut nås. Detta blir ett hot mot kvinnornas självkänsla då 

kvinnorna har mindre ork till att leva ett aktivt liv eftersom de är dränerade på energi. I 

föreliggande studie var det tydligt att känslan att utplånas också var en kris i kvinnornas liv vilket 

var ett hot mot deras identitet det vill säga att behöva kämpa för att överleva och behålla det egna 

vilket blev svårare allt eftersom kvinnornas tid krymper. Detta blir ett hot mot de värden 

kvinnorna har för sig själv och sitt liv då det finns mindre tid att fokusera på sig själv. Detta 

försvåras av att kvinnorna känner sig mer låsta i vardagen och långsamt ser hur de förlorar sin 

partner. Allt detta ger ytterligare kontext vid samtal med vårdpersonal för att avgöra problem och 

kriser i kvinnornas självdomän.  

 

Domänerna påverkar varandra då anhöriga som är kvinnor får erfarenheter i andradomänen vilka 

påverkar vad kvinnorna känner inom sig i självdomänen. Detta innebär att om upplevelserna blir 

bättre i andradomänen kommer kvinnorna känna bättre inom sig i självdomänen. I föreliggande 

studie hade anhöriga och deras partner en nära relation som par vilket gjorde att kvinnorna 

brydde sig om- och ville hjälpa sin partner. En önskan att finnas till för sin partner ledde dock till 

illabefinnande i vardagen för anhöriga då deras börda ökade. Detta stöds av Annerstedt et al. 

(2000) som lyfter fram att bördan anhöriga upplever i vardagen är högre om anhörig och partner 

har en nära relation. I anhörigas och partnerns relation i föreliggande studie uppstod missförstånd 

och situationer som tärde på kvinnorna. Missförstånden ökade då partnerns symtom förvärrades 

vilket stöds av Razani et al. (2007) som menar att förmågan hos partnern med demens påverkar 

nivån av börda som kvinnorna upplever. Med andra ord då partnerns förmågor minskar ökar 

bördan hos anhöriga och på detta vis kan börda och psykologisk stress förutses då partnerns 

förmåga är känt. Den tredje domänen världendomänen används för att se helheten då kvinnorna 

tillsammans med vårdpersonal ser anhörigas situation rationellt och avgör anledningen till varför 

situationen utvecklats som den gjort. Då kvinnorna har berättat sin berättelse om dennes problem 

och utmaningar men även lösningar kan arbetet börja med att hjälpa dem navigera rätt trots att 
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deras liv känns stormigt och oroligt (Barker och Buchanan-Barker, 2005). 

Det andra centrala fyndet i studien var att anhöriga som är kvinnor beskriver att de mår dåligt då 

deras partner mår dåligt. De beskrev upplever av illabefinnande där medlidande för partnern 

ligger som grund. Detta innebär att de upplever detta utöver att känna att de håller på att gå under 

och där med har fler problem att handskas med i självdomänen. Detta stöds av Schulz, Savla, 

Czaja och Monin (2017) som förklarar att oro och medlidande för sin partner på sikt kan leda till 

depressiva symtom eftersom anhöriga konstant får inkräktande orostankar i vardagen om 

partnern mår dåligt. Med andra ord leder inkräktande tankar till illabefinnande hos anhöriga 

vilket innebär att både partnern och anhöriga behöver stödinsatser då det är tydligt att deras 

mående påverkar varandra. Medlidandet som kvinnorna i föreliggande studie känner blir 

problem som gör deras liv stormigare och svårare att navigera i. De får då erfarenheter i 

interaktion med sin partner i andradomänen som de sedan ta sig in i förstadomänen. Tar 

kvinnorna sig an sina problem i förstadomänen kan de lära sig mer om sig själva och hitta 

mening med livet i exempelvis deras roll som informell vårdare. Föreliggande studies resultat 

visade att anhöriga hade dåligt samvete då de kände att de inte orkade varken behålla lugnet 

under diskussioner med sin partner eller göra vardagen mer händelserik för dennes skull. Allt 

eftersom bördan ökar för anhöriga minskar deras energi till att göra vardagen händelserik för 

dennes partner. Detta innebär att partnern kan må dåligt på grund av att anhörig mår dåligt vilket 

stöds av O’Hara et al. (2010). Anledningen till detta är att partnern är beroende av god informell 

vård och om inte den anhöriga kan ge denna far partnern illa (O’Hara et al., 2010). Således 

påverkar anhöriga och dess partner av varandras mående.     

Kliniska implikationer 
När anhöriga håller på att gå under har det gått för lång tid utan individanpassade stödsamtal 

vilka behöver göras i förebyggande syfte. Kompetent och utbildad vårdpersonal behöver se den 

anhörigas hela livssituation för att de tillsammans ska avgöra den anhörigas behov av 

stödinsatser och omvårdnadsåtgärder. Omvårdnaden av anhöriga och dennes partner bör även 

utformas i åtanken att anhöriga mår dåligt då partnern mår dåligt. I omvårdnadsarbetet kan denna 

kunskap användas för att utforma stödinsatser och vid allokering av resurser då partnerns 

illabefinnande påverkar anhörigas negativt. Socialnämnden och kommunen kan se över de 

omvårdnadsåtgärder de har att erbjuda och avgöra om de behöver införa fler som skulle kunna ha 
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mer positiv effekt på välbefinnandet hos anhöriga och dennes partner.  

Slutsatser 
Anhöriga som är kvinnor beskriver att de upplever illabefinnande då de erhållit stödinsatser och 

bor med en partner med demens. Att kvinnorna håller på att gå under kan förebyggas om 

vårdpersonal sitter ner med kvinnorna för att de ska få berätta sin berättelse om sin situation och 

vad de känner att de behöver. För att kunna avgöra omvårdnadsbehov och behov av stödinsatser 

behöver hela personen ses. För att avgöra världendomänen behöver kvinnornas erfarenheter med 

sin partner förstås i andradomänen och vilka problem och kriser anhöriga har i självdomänen och 

hur anhöriga påverkas av erfarenheterna i andradomänen. För att detta ska vara möjligt behöver 

anhörigsamordnare och annan personal som avgör anhörigas behov vara utbildade och 

kvalificerade. Om de inte är det riskerar anhöriga att inte få individanpassad vård vilket kan 

resultera i att de successivt upplever mer illabefinnande då de dräneras på energi i en vardag som 

tär på dem. Deras börda och stress ökar vilket kan led till depression och till slut kan de hålla på 

att gå under. I utvecklingen av omvårdnadsåtgärder och stödinsatser till anhöriga behöver 

vårdpersonal förstå att då anhöriga mår dåligt mår partnern dåligt eller med andra ord känner 

anhöriga medlidande med sin partner då partnern upplever illabefinnande. Detta medför 

ytterligare problem för anhöriga att tampas med i självdomänen. I studiens resultat var detta 

påtagligt då anhöriga ständigt oroade sig över sin partner. En känsla fanns att stödinsatserna gavs 

till fel person då större fokus borde ha lagts på att främja partnerns behov och välbefinnande. För 

att lösa just dessa problem behöver omvårdnadsbehov avgöras och individanpassat stöd 

bestämmas till just partnern för att om partnern har välbefinnande mår anhöriga bättre. Det 

behöver således finnas en helhetsbild av både anhöriga och dess partner då de båda bildligt är på 

stormiga hav och det är upp till vårdpersonal att hjälpa dem att navigera rätt ut på lugnare vatten.        

Förslag på fortsatt forskning 
Ytterligare forskning behöver utföras för att kartlägga utbildningsnivån och kompetens hos alla 

anhörigsamordnare och vårdpersonal i Sverige som har ansvar att tillsammans med anhöriga 

individanpassa stödinsatser och omvårdnad efter deras behov. Detta är viktigt då brister i 

individanpassning skulle kunna innebära ökat illabefinnande hos anhöriga. Ytterligare forskning 
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behöver även göras för att jämföra anhörigas behov av vård och stöd med de stödåtgärder som 

finns tillgängliga i Sveriges kommuner. Detta är viktigt då en begränsning i resurser skulle 

innebära att anhöriga inte kan få det stöd och den vård de behöver. Med en sådan kartläggning 

skulle informationen kunna användas i utvecklingsarbete. Ytterligare forskning behöver även 

göras för att inkludera ett manligt perspektiv och således utföra samma studie men då 

populationen istället består av både män och kvinnor. Detta är viktigt då detta kan innebära ökad 

överförbarhet. Ytterligare forskning behöver även göras för att beskriva hur anhörigas 

illabefinnande påverkar dennes partner. Detta är viktigt för att kunna se och förstå helheten i 

relationen mellan anhörig och partner vilket ligger till grund för individanpassning av 

stödåtgärder och omvårdnad.    
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Bilaga 1. Sökschema. Datum: 2019-11-22 

Sökblock Avgränsning av 

träffmängd 

Sökträffar Läsning på 

textnivå 

Djupläsning Valda 

titlar  

 

(Demens) 

(Patografi) 

Typ: Bok 

Språk: svenska 

6    

(Demens OR 

Alzheimer) 

(Patografi 

Typ: Bok 

Språk: svenska 

8    

(Demens OR 

Alzheimer) 

(Patografi OR 

biografi) 

Typ: Bok 

Språk: svenska 

34    

(Demens OR 

Alzheimer*) 

(Patografi OR 

biografi) 

Typ: Bok 

Språk: svenska 

41 41 29 4 
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Bilaga 2. Inkluderade patografier  

Titel Författare Utgivningsår Handling 

Boken om Stig Carina 
Boberg 

2016 Författarens man fick diagnosen 
Lewy body sjukdom. Författaren är 
känd som folkpartistiskt 
kommunalråd men på den senaste 
tiden har hon föreläst om 
demenssjukdom. 

Den längsta ronden Om 
kärlek, demenssjukdom och 
anhörigvård 
ISBN9789137136196 

Edna 
Alsterlund 

2010 Författarens man drabbades av 
Alzheimers sjukdom när han var 55 
år. Författaren började oroa sig för 
sin mans personlighet som 
förändrades. Författaren försöker 
tillgodose hans behov. 

Ett långsamt farväl- om en 
relation i nöd och lust med 
Alzheimer 
ISBN 9789175771878 

 Ulla 
Assarsson 

2015 Författarens man blev diagnostiserad 
med Alzheimers sjukdom när han 
var 62 år. Författaren arbetade med 
chefsutveckling och som personlig 
coach i eget företag.  

Igår sjöng näktergalen - en 
sann berättelse om kärlek 
och alzheimer. 
ISBN 9789173318020 

 Eivor 
Martinus 

2016 Författarens man blev diagnostiserad 
med Alzheimers sjukdom när han 
var 69 år. Författaren har undervisat 
i svensk litteratur i flera år. 
Författarens man kunde med hjälp av 
vänner, musik och familjens kärlek 
leva ett normalt liv i flera år. 
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Bilaga 3. Exempel på analysförfarandet  
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag…försöker få vardagen att 
fungera, men stressen som jag 
ständigt utsätts för påverkar 
mig oerhört. (Patografi 1, s. 
25) 

Stressen som jag utsätts för 
påverkar mig. 

Stress Vardagen tär på 
mig 
 

Hålla på att 
gå under 
 

Visserligen gick det bättre nu 
ute i stugan, de korta stunder 
som han var med mig dit. Men 
den vanliga vardagen var 
jobbig! (Patografi 4, s. 41)  

Det gick bättre i stugan, de 
stunder han var med. Men 
vardagen var jobbig! 

Vardagen var 
jobbig 

Den enorma trötthet jag känt 
inom mig i åratal bara växte 
och växte. (Patografi 2, s. 272) 

Den trötthet jag kände bara 
växte och växte. 

Trötthet 
växte 

Gå på sparlåga 
 

Känns emellanåt som om jag 
går på sparlåga och saknar 
energi i kroppen. Jag måste 
alltid tänka på att inte säga fel 
saker eller ifrågasätta 
vad…säger. (Patografi 1, s. 
50) 

Emellanåt går jag på sparlåga 
och saknar energi. Jag måste 
alltid tänka på att inte säga fel 
saker eller ifrågasätta… 

Att gå på 
sparlåga och 
sakna energi 

De senaste dagarna har 
återigen varit fyllda av 
missförstånd och tjafs och jag 
känner ingen livsgnista alls. 
(Patografi 1, s. 128) 

Dagarna har varit fyllda av 
missförstånd och tjafs, jag 
känner ingen livsgnista. 

Inte 
känna livsgni
sta 

Leva i 
missförstånd 
 

Jag känner själv att jag blir 
oerhört frustrerad när min 
omtanke och mitt stöd 
missuppfattas från hans sida. 
(Patografi 1, s. 30) 

Jag känner frustration när han 
missuppfattar mitt stöd och 
min omtanke.  

Frustration  
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Vid ett tillfälle...dök 
assistenten aldrig upp så jag 
tog med mig…och bad honom 
sitta stilla i vardagsrummet 
medan jag gick upp till 
vindsvåningen, där min lärare 
hade sin lektion. …blev 
oerhört upprörd och arg medan 
jag var borta, så det var 
uppenbart att jag inte skulle 
kunna upprepa det. Min 
rörelsefrihet blev på så sätt 
mer och mer begränsad. 
(Patografi 3, s. 63) 

Jag bad honom sitta i 
vardagsrummet medan jag 
gick upp till vindsvåningen, 
han blev oerhört upprörd och 
arg medan jag var borta, det 
var uppenbart att jag inte 
skulle kunna upprepa det. Min 
rörelsefrihet blev mer och mer 
begränsad. 

Rörelsefri-
heten blev 
begränsad 

Att känna sig låst Att utplånas 
 

Att jag känner mig ensam och 
att kanske ingen riktigt förstår 
hur det är får jag lära mig att 
leva med. (Patografi 1, s. 39) 

Jag känner mig ensam och att 
ingen kanske riktigt förstår hur 
det är. 

Ensamhet 

Jag måste se till mig själv, det 
är ingen annan som gör 
det…för att inte tappa bort mig 
själv, måste jag skapa egen tid 
för mig själv. (Patografi 4, s. 
46) 

Jag måste skapa egen tid för 
att inte tappa bort mig själv.  

Tappa bort 
sig själv 

Kvinnornas kamp 
för överlevnad 
 

Min vardag är fortfarande så 
att jag inte har så mycket eget 
liv utan allt kretsar kring hur 
han mår och vad han behöver 
hjälp med, så jag förstår ju att 
jag behöver egentid för att 
orka i fortsättningen. 
(Patografi 1, s. 86) 

Jag har inte mycket eget 
liv. Jag behöver egentid för att 
orka. 

Behov av 
egentid 

Har konstaterat att jag 
egentligen går igenom ett 
sorgearbete över att vår 
relation så sakta kommer att ta 
slut. (Patografi 1, s. 41) 

Jag går igenom sorgearbete 
över att vår relation kommer 
att ta slut. 

Att gå 
igenom ett 
sorgearbete 

Sorg över att 
förlora sin partner 
 

…präglas av ett stort tyst 
vemod. Antagligen är detta 
sista julen…och jag får vara 
tillsammans här hemma. 
(Patografi 2, s. 261). 

…präglas av vemod. 
Antagligen är detta sista julen 
som…och jag får vara 
tillsammans. 
 
 
 

Präglas av 
vemod 
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Utan att rådfråga mig hade de 
tydligen börjat ge honom 
starkare medicin och ibland 
var det nästan omöjligt att få 
honom att resa sig upp och ta 
några steg. Så den 12 februari 
när jag ville ta ut honom i 
friska luften gick han så 
långsamt att jag blev orolig för 
att han skulle ramla. Jag tog en 
taxi till vår närmaste park och 
vi gick in på kaféet där och tog 
en kopp te och åt en kaka. 
(Patografi 3, s. 92) 

När jag ville ta ut honom i 
friska luften gick han långsamt 
att jag blev orolig för att han 
skulle ramla. 

Oro Uppleva 
medlidande då 
sjukdomen 
orsakar lidandet  

 
 

Mår min 
partner 
dåligt, mår 
jag dåligt 
 
 
 
 

Det är jobbigt att se 
utvecklingen idag. Han tappar 
lite varje vecka. (Patografi 4, 
s. 34) 

Han tappar varje vecka, det är 
jobbigt att se.  

Jobbigt 
 

…pratar fortfarande mycket 
om att han inte vill gå på 
dagverksamheten… Jag kastas 
mellan mitt dåliga samvete för 
att han ska behöva vara där 
han inte vill vara och att tänka 
på mig själv. Det är så hemskt 
att över huvud taget behöva 
tampas med detta. (Patografi 
1, s. 158) 

Han vill inte gå på 
dagverksamheten och jag 
kastas i mitt dåliga samvete för 
att han behöver vara där. Det 
är hemskt att behöva tampas 
med detta. 

Dåligt 
samvete, 
hemskt att 
tampas med 

Uppleva 
medlidande då jag 
orsakar lidandet  
 

Jag ser hur min man 
fullständigt bryts ner inför mig 
av denna grymma sjukdom. 
Min värsta tanke just nu är att 
det är jag som förvärrar hans 
sjukdom. (Patografi 1, s. 205) 

Min man bryts ner inför mig 
av denna sjukdom. Min värsta 
tanke är att jag förvärrar hans 
sjukdom.  

Värsta 
tanken 

 


