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Sammanfattning 
Syftet med vår studie är att undersöka anhörigas erfarenheter från det att deras närstående 

personlighetsförändras på grund av sin demenssjukdom tills de anhöriga accepterar en 

placering för dem på ett särskilt boende. När vi talar om anhöriga avser vi informanterna och 

när vi talar om närstående avser vi de demenssjuka. Den grupp av demenssjuka vi inriktar oss 

på är yngre dementa personer som fått diagnosen demens före 65 års ålder. I våra 

yrkesarbeten har vi kunnat se att dessa personer och deras anhöriga genomgår en annan 

process än vad som är fallet när individer har åldersdemens. Det vi bland annat kunnat se är 

att både anhöriga och de personer som får diagnosen ofta tappar tron på framtiden för att 

sjukdomen gör att det sociala livet och det egna förhållandet stannar av beroende på att vänner 

och andra anhöriga har svårt att hantera det nya beteendet som glömska, aggressivitet och oro. 

De anhöriga känner sig även lurade av att deras närstående i så tidig ålder blev sjuka och att 

de inte fick uppleva ålderdomen tillsammans. 

 

Vi har i vår studie kunnat se hur de anhöriga har pendlat mellan makt, vanmakt och till slut 

motmakt under processen som de genomgått tillsammans med sina närstående. I vår studie 

gjordes fyra intervjuer med anhöriga som har en närstående i gruppen yngre dementa. 

   

Resultatet visar tre olika teman som var genomgående under intervjuerna med de anhöriga. 

Temana är: sjukdom/ omgivning, placering/ stöd och känslor. Med hjälp av Mathisens teori 

har vi analyserat resultatet genom de tre genomgående perspektiven; makt, vanmakt och 

motmakt. Resultatet visar att våra informanter har erfarenhet av att arbetsgivaren och annan 

omgivning som exempelvis släkt och vänner har en hög acceptans för de dementas 

personlighetsförändringar. Arbetsgivaren och omgivningen förstår inte allvaret i den sjukes 

situation eftersom den drabbade har förmåga att dölja sin personlighetsförändring ett tag 

genom att skriva kom-ihåg-noteringar och skylla ifrån sig när det gäller saker som hon/han 

har glömt bort. Det gör att personerna runt omkring den sjuke inte förstår att personen har en 

allvarlig sjukdom förrän långt senare. 

 

Några anhöriga är positiva medan andra har en mer negativ bild till kommunens stöd vid 

placering. När man sedan som anhörig valt placering till sin närstående tog det olika lång tid 

innan placering kunde ske.  

 

Vår slutsats är att de anhöriga känner sorg och ilska över demenssjukdomen men har en 

positiv bild av placeringen när beslutet väl tagits och i stort har en positiv syn på kommunens 

stöd. Vi kom fram till att det var svårt för omgivningen att förstå hur en yngre person kunde 

insjukna i en sjukdom som relateras till äldre. Studien visar också att informanterna valde att 

vårda sina sjuka närstående hemma så länge det gick. 
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Kapitel 1 Inledning  

1:1 Bakgrund 

Genom vårt arbete inom vård och omsorg har vi upplevt att anhöriga till gruppen yngre 

dementa, som är under 65 år, genomgår en lång process från det att den närstående 

personlighetsförändras tills de anhöriga beslutar sig för att placera sin närstående på ett 

särskilt boende.  

 

Vår studie och tidigare forskning visar att de anhöriga behöver stöd i sin sorg då de indirekt 

drabbas av sjukdomen genom att förlora sin make, maka, syster mentalt och de tar på sig ett 

stort ansvar för sin närstående. Demenssjukdomen kallas också den anhöriges sjukdom.   

 

I vårt nuvarande yrke som chefer över verksamheter som har demensvård har vi en förståelse 

för demensdiagnosens problematik och det innebär att vi vill skaffa oss ytterligare kunskap 

inom området. Då vi sökt olika litteratur kring ämnet har vi uppmärksammat att det finns 

väldigt lite forskning kring yngre dementa. I våra retrospektiva intervjuer har de anhöriga fått 

göra en tillbakablick av sina erfarenheter från den demenssjukes personlighetsförändring till 

placeringen på särskilt boende. 

 

Forskningen på demenssjukdomar visar att bromsmedicin och stödinsatser från kommunen 

kan göra att den dementa kan bo kvar längre hemma (Demensförbundet 2007). I takt med att 

den dementa personen blir sämre blir han/hon mer och mer beroende av sin anhöriga. 

Juridiskt sett har idag gifta par enligt äktenskapsbalken en ömsesidig skyldighet att ta hand 

om varandra, ekonomiskt och på andra sätt, men inte när det gäller personlig omvårdnad.   

  

De anhöriga och hemvården kan göra värdefulla insatser för de personer som vill vårda sina 

närstående i hemmet. Men när sjukdomsförloppet förändras till det sämre kan det innebära att 

insatserna inte räcker till. Detta kan leda till att de anhöriga i samråd med kommunen måste ta 

ett beslut om placering på särskilt boende där det finns omvårdnad dygnet runt och tillgång till 

medicinsk vård.  

 

I februari 2005 beslöt riksdagen att öka anslagen till anhörigstöd. Kommunerna fick en ökad 

resurs på 100 miljoner kronor per år, för att kunna utveckla stödet till anhöriga. Kommunerna 

fick del av stödet genom att lämna in en ansökan om stöd. För att ha en chans att få stöd var 

man tvungen att sända med en handlingsplan som visar hur kommunens anhörigstöd skulle se 

ut. Länsstyrelsen i sin tur gör en uppföljning av kommunernas arbete. Kommunerna ska sedan 

redovisa hur medlen har använts och hur många anhöriga som har tagit del av stödinsatserna 

(Socialstyrelsen 2005). 

 

Syftet med vår studie är att få mer kunskap om de anhörigas erfarenheter och hur det är att 

leva med en närstående som har fått diagnosen demens före 65 års ålder. Det har visat sig att 

de anhöriga pendlar mellan sin makt, känsla av motmakt och till slut vanmakt. Makten 

handlar om att de anhöriga har rättigheter och skyldigheter gentemot sin närstående. Motmakt 

är en känsla där anhöriga måste ta beslut om att ansöka om olika typer av hjälp som 
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hemtjänst, ledsagning och avlastning. Vanmakt är en känsla av sjukdomsprocessens olika 

stadier som leder till beslut om placering på särskilt boende. Ett känslomässigt problem för de 

anhöriga informanterna är att deras uppbyggda förväntningar på deras gemensamma framtid 

förändras. Ett annat problem för de anhöriga kan uppstå vid kontakten med kommunens 

biståndshandläggare, där anhöriga går på egen känsla och inte alltid tänker förnuftigt medan 

handläggarna måste följa lagstiftningen. 

 

1:2 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka anhörigas erfarenheter av att ha en närstående som 

insjuknat i en demenssjukdom och som placerades på ett särskilt boende före 65.  

 

1:3 Frågeställning 

Vilken erfarenhet har de anhöriga av att deras närstående, som ännu inte fyllt 65 år, insjuknat 

i en demenssjukdom?  

 

Vilken erfarenhet har de anhöriga av att placera sin närstående på ett särskilt boende? 

 

Vilken erfarenhet har de anhöriga av det stöd som kommunen kan ge? 
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Kapitel 2 Metod 

2:1 Metodval 

Vi valde inför detta arbete att göra en kvalitativ studie. Studien omfattar fyra intervjuer med 

anhöriga där demenssjukdomen inträffade för deras närstående när de var mellan 40 och 65 år 

och där de demenssjuka bor i Stockholm. I valet av metod ansåg vi det bäst, att använda oss 

av en kvalitativ metod för att vi ville få fram vad de intervjuade har för upplevelser av att vara 

anhörig till en person som är yngre än 65 år och har drabbats av en demenssjukdom.  

 

För att få fram de anhörigas erfarenheter av processen från det att sjukdomen upptäcktes till 

placeringen på särskilt boende genomförde vi med åtanke på syfte och frågeställning en 

halvstrukturerad intervju där vi använde oss av öppna frågor. Samtalen var personliga och 

retrospektiva. Informanterna tänkte tillbaka på när de upptäckte att de närstående förändrades 

i sin personlighet tills deras närstående fick en diagnos, som tog mellan 1-2 år att få. Våra 

informanters närstående fick sina diagnoser mellan 51-60 år. De anhöriga tog beslutet om 

placering till särskilt boende. Det kunde ta mellan 2-5 år innan placering på rätt boende kunde 

ske. En av fyra blev från början felplacerad enligt informanterna.  

 

Alla våra informanter har i dag placerat sina närstående på särskilt boende. Vi insåg att de 

anhörigas process fortsätter även efter placeringen av den närstående, men vi har valt att göra 

vår begränsning här.  

 

Alla tillfrågade informanter tackade ja till att medverka i vår studie. Denna studie kan ge en 

bild av hur anhöriga i Stockholmsområdet upplever processen från sjukdomens upptäckt till 

placering av en närstående yngre dement på ett särskilt boende.  

 

Enligt Kvale (1997:13) bygger forskningsintervjuerna på vardagliga samtal eftersom det är en 

grundläggande form av ett mänskligt samspel.  Just genom samtalet lär vi känna andra 

människor, deras egna upplevelser och den vardag de lever i.   

2:2 Urval 

Vi ville undersöka vad anhöriga till demenssjuka personer mellan 40-65 år har för 

erfarenheter från det att den anhöriga upptäckte en personlighetsförändring hos sin närstående 

till att man som anhörig i samråd med kommunen beslutar sig för att placera sin närstående på 

ett särskilt boende.  

 

Vi valde slumpmässigt ut två särskilda boenden för dementa under 65 år, där vi frågade 

verksamhetscheferna om de kunde få fram intervjupersoner för vår studie. De kontaktade 

sedan de anhöriga med en förfrågan och återkopplade namn och telefonnummer till oss.  

 

Vårt syfte då vi kontaktade verksamhetscheferna var att vi ville få tag i anhöriga med 

erfarenhet av sjukdomen och placeringen av sin närstående. Vi lät sedan dessa personer 

bestämma tid för intervjutillfället. Av de utvalda personerna var det ingen som tackade nej då 

vi klargjort syftet med vår studie. Vi är medvetna om att just detta urvalsförfarande kan ha 
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påverkat vårt resultat genom att verksamhetscheferna valt ut anhöriga som kan ha en positiv 

bild av deras verksamhet. Vi avgränsade oss till två privata särskilda boenden i Stockholm. 

 

2:3 Presentation av intervjupersoner och genomförande av intervjuerna 

Här nedan är en kort presentation av våra intervjupersoner; 

 

IP 1 

Vår första informant är syster till en yngre dement kvinna som var frånskild och hade vuxna 

barn. Den demenssjukas barn hade inte möjlighet att ta hand om sin mor för att de bodde långt 

ifrån varandra. Den sjuka kvinnan vistas nu på ett privat boende för yngre dementa och har 

bott där det senaste året. Samtidigt som den anhöriga informanten tog hand om sin syster så 

förvärvsarbetade hon och till slut blev ansvaret för tungt för henne att orka med. Det var den 

anhöriga som tog beslutet om att placera den sjuka på ett särskilt boende.  

 

IP2 

Vår andra informant är en kvinna som vårdat sin demenssjuke make i deras gemensamma 

hem. Maken och kvinnan har tre barn på varsitt håll. Makens barn har ingen möjlighet att ta 

hand om sin pappa då de har sina egna familjer att ta hand om. Den demenssjuke maken 

vistas idag på ett privat boende för yngre dementa sedan nio år.  Frun tog hand om sin make i 

fyra år tills det blev ohållbart och hon kontaktade då kommunen. Frun förvärvsarbetade 

samtidigt som hon tog hand om mannen. Det var frun som tog beslutet, men barnen var 

informerade och förstod henne.  

 

IP3 

Informant tre är en man som vårdat sin demenssjuka hustru i deras gemensamma hem. 

Makarna har två barn som inte har möjlighet att hjälpa till med att ta hand om sin mamma. 

Det ena barnet bor långt ifrån sina föräldrar och det andra barnet har ett krävande yrke som 

gör att hon reser mycket. Den demenssjuka kvinnan vistas nu på ett privat boende för yngre 

dementa och har gjort så de senaste fyra åren. Mannen arbetade på det egna företaget under 

den tid han skötte om sin fru.  

 

IP4 

Informant fyra är en kvinna som har vårdat sin demenssjuke make i deras gemensamma hem. 

De har inga barn. Numera vistas den demenssjuke maken på ett privat boende för yngre 

dementa och har gjort det de senaste tre åren. Frun förvärvsarbetade under tiden hon tog hand 

om maken.  

 

De fyra intervjuerna tog cirka 1 timme i anspråk vid varje intervjutillfälle. Tre av 

informanterna intervjuades i sitt eget hem, och en av informanterna intervjuades på det 

särskilda boendet där den närstående fanns. Vi genomförde intervjuerna genom att använda 

oss av ett retrospektivt perspektiv som innebär att informanterna gör en tillbakablick där de 

talar fritt från första misstanken om sjukdomen till erfarenheterna av placeringen på särskilt 

boende. Vi använde oss av öppna halvstrukturerade intervjuer med våra frågeställningar som 

en utgångspunkt och inte utifrån en färdigställd intervjuguide. Intervjuerna spelades in på 

band och vi förde även egna anteckningar. Efter intervjuerna skrev vi sedan ut materialet i sin 
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helhet för att kunna tolka och analysera det. Vi talade om för informanterna att vi noggrant 

kommer att avidentifiera de som medverkar och kommer att handskas varsamt med 

informationen vi tagit del av. (Kvale 1997:142). 

2:4 Etiskt ställningstagande och tillvägagångssätt 

Vårt genomförande av intervjuerna skedde utifrån de anhörigas önskemål om tid och plats. Vi 

har intervjuat både i de anhörigas hem och på deras närståendes boende. Vid genomförandet 

av intervjuerna förhöll sig en av oss mer passiv medan den andra skötte intervjun. Detta för att 

den som höll sig mer passiv hade större möjlighet att kunna följa och ta del av intervjuen. Vi 

började våra intervjuer genom att berätta om syftet med vår studie och sedan fick 

informanterna själva berätta fritt. Detta gjorde att intervjun fick formen av öppna frågor men 

under intervjun fick vi ibland genom direkta följdfrågor komma tillbaka till vårt syfte och 

frågeställningarna som vi hade utan att medvetet påverka resultatet.  

 

Vi har följt de forskningsetiska riktlinjer som vi har kunnat ta del av på Vetenskapsrådet 

(2002). Det har inneburit att vi informerat om vårt syfte med studien och informerat om att 

deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta intervjun när de vill. Vi talade även om för 

informanterna hur länge intervjun skulle komma att ta. Vi har inte försökt påverka resultatet 

utan informanterna har fått prata fritt men fått följdfrågor för att vi ska kunna få svar på våra 

frågeställningar. Intervjuerna är konfidentiella och vi kommer inte att använda oss av 

resultatet i annat än vår C-uppsats men uppsatsen kommer att läggas ut på högskolans 

bibliotek. Alla våra informanter har genomfört intervjuerna i positiv anda och ingen informant 

har nekat oss att lägga ut vår uppsats på högskolans bibliotek. Vi som har intervjuat har vid 

vissa tillfällen känt att vi gärna skulle ha velat få andra svarsalternativ exempelvis varför man 

inte har tagit ett beslut om placering på särskilt boende tidigare under sjukdomsprocessen. 

Detta, tror vi, beror på att vi har en viss förståelse kring denna problematik, i och med att vi 

arbetar inom demensvården. Vi tillät de anhöriga framföra sina erfarenheter fritt utan att vi 

kommenterade svaren och utan att föra över våra värderingar eller tankar.   

2:5 Tolkningsmetod   

Då man analyserar utifrån den hermeneutiska tolkningsmetoden innebär det att man ska 

synliggöra det empiriska materialet på både mikro- och makronivåer. Detta gör man genom 

att röra sig fram och tillbaka mellan olika nivåer och perspektiv (Alvesson 1994:166f).  

 

Vårt empiriska material har vi tolkat med den hermeneutiska tolkningsmetoden vilket innebär 

att utifrån en textanalys av vårt material har vi försökt synliggöra de anhörigas process från 

det att den anhöriga upptäckte den demenssjukes personlighetsförändring tills vårt 

intervjutillfälle. Texterna delade vi in under olika teman så att vi lättare kunde få en 

uppfattning om materialet som helhet. Utifrån helheten tolkade vi de enskilda delarna för att 

sedan växla tillbaka till helheten. Under våra deltolkningar förändrades tolkningsmönstret i 

och med att vi upptäckte ytterligare fakta i intervjutexterna som i sin tur skapade nya frågor. 

Detta gjorde att vi kom fram till en ny helhet. De nya enskilda delarna tolkades och på så sätt 

byggde vi upp en ny helhet samtidigt som den aktuella helheten blir en vägledning vid 

tolkningen av den enskilda delen (Kvale 1997:51, Alvesson 1994:160ff).  

 



Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 
Sociala Omsorgsprogrammet HK-05, 120 hp 
Examensarbete C-nivå. Vårterminen 2008 
Yvonne Helgesson, Susanne Jonsson 
 
 
 

9 

 

I vår studie gick vi först igenom varje intervju för sig för att försöka hitta uttalanden som 

överensstämde med våra frågeställningar. Efter det tittade vi på dessa uttalanden från våra 

intervjuer och försökte hitta gemensamma mönster. Utifrån mönstren hittade vi teman för vår 

analys som var återkommande i våra intervjuer. Vi har kommit fram till dessa teman ; 

sjukdom/omgivning, stöd/placering och känslor. I vårt arbete har vi hela tiden återgått till de 

ursprungliga intervjuerna för att försäkra oss om att vi inte förbisett några viktiga uttalanden 

som skulle kunna ha betydelse för vårt arbete eller kunna belysa våra frågeställningar bättre.  

 

Enligt Alvesson och Sköldberg(1994:122) har forskaren alltid sina egna referensramar med 

sig vilket gör det oundvikligt att ha en viss förståelse i tolkningen. Den förståelsen eller 

referensramen inom vår studie kan göra att vi har egna förväntningar, farhågor, åsikter och 

känslor om de anhörigas situation till de dementa under 65 år. Vi försökte medvetandegöra 

dessa så långt som möjligt för att sedan kunna pröva om våra tolkningar påverkades av dem 

och på så sätt söka andra tolkningar.  

 

Alvesson och Sköldberg(1994:174) säger också att under tolkningen för man ett resonemang 

kring empirin man fått fram för att kritiskt kunna se om det hittas en substans i materialet. Det 

innebar att vi kunde gå från förståelsen till del och få en förståelse för att sedan kunna se 

helheten av vår studie. Även i den kvalitativa forskningsintervjun av Kvale, 1997:49ff, har 

han skrivit att för att få den helhetliga meningen av intervjuerna måste vi först få en allmän 

bild och sedan återgå eller växla tillbaka till helheten igen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 
Sociala Omsorgsprogrammet HK-05, 120 hp 
Examensarbete C-nivå. Vårterminen 2008 
Yvonne Helgesson, Susanne Jonsson 
 
 
 

10 

 

Kapitel 3 Teoretiska perspektiv 
 

Vi har valt makt som ett teoretiskt perspektiv och vi är medvetna om att makt är ett stort 

begrepp inom sociologin. Det är många som forskat kring ordet makt bland annat författaren 

Foucault i boken ”Övervakning och straff”.  Han menar att i makt finns det en möjlighet till 

motstånd och makten är aldrig total.  Foucault ser de små, lokala och vardagliga makterna 

som hela tiden formar och omformar oss i den sociala interaktionen som avgörande, inte den 

centrala maktens utövning. Foucault menar att "där makt finns, finns motstånd". Motstånd ska 

inte tolkas som icke-makt utan som en motmakt. (Foucault 2004:4ff).  

 

Rättssociologen Mathisen är influerad av Foucaults forskning och Mathisen menar att makt är 

"en eller flera människors möjligheter att driva igenom sin egen vilja i den sociala samvaron, 

och det sker även om andra deltagare i det kollektiva livet skulle göra motstånd” (Mathisen 

1982).  

 

En annan som har forskat kring makt är Skau och i litteraturen ”mellan makt och hjälp om det 

flertydliga förhållandet mellan klient och hjälpare” definierar hon att i makt kan vi se att 

själva grunden till makt är olikheter mellan människor. Makten kan bygga på en frivillig 

underkastelse mellan människor. Den kan leda till att man använder sig av våld och vapen 

eller i ett hjälpande syfte och makten kan ibland vara till skada trots att den var menad som 

hjälp (Skau 2007:71). 

 

Genom att ha studerat både Foucaults och Mathisens teorier om makt kunde vi se att 

Mathisens teori är influerad av Foucaults teorier. Vi valde Mathisens teori eftersom han 

fokuserar på vanmakt och motmakt på ett vis som Foucault inte gör och därför passar 

Mathisens teori om makt bättre för syftet till vår studie. 

 

Under tolkningen av vårt empiriska material och vår jämförelse med teorin kunde vi se att de 

anhöriga hade en viss makt genom att de skaffat sig kunskap om demenssjukdomen samt att 

de anhöriga tagit reda på sina rättigheter. De anhöriga kunde välja mellan en tidigare 

placering eller att ha den närstående hemma under nya förutsättningar. I sin process går sedan 

den anhöriga vidare mot vanmakt när de inser att situationen är ohållbar och ett beslut måste 

fattas. Därifrån fortsätter processen mot motmakt då man som anhörig kommer till insikt att 

något måste göras, man är beredd på en ny förändring och denna förändring kan vara 

placering på ett särskilt boende. Naturligtvis ser vi också att andra aktörer som exempelvis 

biståndshandläggare, hemtjänsten och hemsjukvården har en annan sorts makt men på grund 

av att vi skriver utifrån ett anhörigperspektiv väljer vi att inte lyfta fram detta. 
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3:1 Makt  

Enligt Mathisen (1982) är det makten som är ramen och den generella förutsättningen för att 

man som anhörig kan besluta om hjälp eller annat boende. När det gäller arbetsgivare kan 

man kräva företagshälsovård vid misstanke om ohälsa och även kommun och landsting har 

makt att besluta vilken omvårdnad och sjukvård man vill ge. Medan vanmakt är en känsla av 

otillräcklighet och utmattning är motmakt mer ett arbetssätt för att komma vidare genom att ta 

ett beslut. Detta breda fenomen som makten utgör är som en slags oro i samhället. Oron 

grundar sig på händelser som man inte kan påverka själv och som i sista skedet skapas av 

makten genom olika aktörers beslut. Genom att ha passerat vanmakten och kommit till 

motmakt har man i sina känslor och frustration kommit fram till ett beslut att något måste 

göras och som anhörig upptäckt att man måste ta hjälp exempelvis genom landsting och 

kommun. Dessa tre stadier är ständigt sammanflätade i samhällets oro och något vi måste 

diskutera gemensamt för att snabbare kunna informera om vilka hjälpinsatser som samhället 

kan ge och därmed öka insikten i samhället när det gäller att ta emot hjälp tidigare. Dessa 

orosbälten som strömmar ut från makten gällande de olika aktörernas beslutsrätt kan vara 

svårt och hämmande mot vanmakt eftersom man som exempelvis anhörig kan känna att man 

inte räcker till och motmakt är när man till slut inser att de inte finns någon annan utväg än att 

placera sin närstående på ett särkilt boende. Samtiga aktörer håller sig inom samhällets 

normer. (Mathisen 1982:22ff). 

 

3:2 Vanmakt  

Vanmakten betraktas ur det här perspektivet som ett mellanliggande förhållande, det vill säga 

mellan makt och motmakt. Man definierar ordet vanmakt som en känsla, av att man befinner 

sig i en situation där man inte finner någon utväg och där man inte heller ser några 

möjligheter att förändra sin situation.  Vanmakten känner man där det kan finnas eventuella 

hinder eller där man inte kan upphäva andras viljeutövning gentemot en själv. Situationen kan 

vara oöverstiglig eller låst, ens blick är oklar eller helt förblindad inför vad som kan och bör 

göras, det vill säga ska man som anhörig söka hjälp eller inte, har man rätt som arbetsgivare 

att besluta om en utredning? Ju mer vanmakt den ena parten känner desto  större och säkrare 

blir den första partens makt, det vill säga har en anhörig ansökt om hjälp i form av avlastning 

och får avslag av kommunen kan man som anhörig känna vanmakt. (Mathisen 1982:81ff). 

 

3:3 Motmakt  

Maktens tredje aspekt kallas för motmakt. Vid denna aspekt har man som anhörig kommit till 

insikt och fått perspektiv på sjukdomsförloppet och sin egen ofullkomlighet. Därför ansöker 

anhöriga om hjälp och stöd hos kommun och landsting. Men som anhörig söker man även 

bekräftelse hos arbetsgivare, släkt och vänner för att få en bekräftelse på att ens beslut är rätt. 

I denna aspekt sker ofta besluten och insikten om att vissa förändringar måste ske så som 

hjälp och stöd i hemmet eller annat boende (Mathisen 1982:81ff). 
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Kapitel 4 Tidigare forskning  
I Sverige finns närmare 180,000 människor som har drabbats av någon demenssjukdom. Man 

räknar med att 5 % av alla över 65 år har demens som leder till behov av ständigt stöd från 

omvärlden och ytterligare 5 % har lättare grad av intellektuell störning. 1 % av befolkningen 

mellan 40-65 år beräknas ha drabbats av demenssjukdom (Beck-Friis 1997). Den sistnämnda 

gruppen tillhör vår intervjugrupp. 

 

Enligt Almberg och Jansson är gruppen yngre demenssjuka, under 65 år, cirka 10 000. Genom 

diagnosmetoder och kunskap om demenssjukdomar finns i dag större och bättre möjligheter 

att tidigt ställa diagnosen. Vanligast är att det är företagshälsovården som först kommer i 

kontakt med yngre personer med demenssymtom men det är lätt att förväxla symtomen med 

depression, kroppsliga sjukdomar, alkoholproblem, stress, utmattningsdepression med mera. 

När det gäller Alzheimers sjukdom så har man oftast ett snabbare förlopp när man är yngre än 

äldre samt att sjukdomen är mer ärftlig. Ofta får man som yngre person ett symtom som 

påminner om frontallobsdemens där följden kan bli en försämrad social kontroll. De yngre 

personerna har en annan livssituation än de äldre. Därför kan många, som insjuknat, få 

anpassning på arbetsplatsen som exempelvis andra arbetsuppgifter och det gör att den som 

drabbats kan arbeta kvar en tid. Ofta finns det små barn eller tonårsbarn i familjen hos 

personer som drabbas av demens före 65 år. Det medför att familjen behöver mycket stöd och 

kunskap för att kunna hjälpa dem i denna situation. Det är sällan lämpligt att unga 

demenssjuka får sina stödinsatser som t ex dagvård och ett boende tillsammans med äldre 

eftersom de har andra behov. Därför måste det finnas både dagvård och boende som är 

anpassat för yngre. Ofta är en personlig assistent en bra lösning för yngre demenssjuka och 

stödet måste anpassas till den demenssjukes och familjens individuella behov (Almberg & 

Jansson 1994:78ff). 

 

Socialstyrelsen skriver att det är svårt med gruppverksamhet för de yngre dementa, eftersom 

faktum är att gruppen yngre personer med demens är en liten grupp. Därför är det svårare för 

kommuner och landsting att bevilja vissa typer av insatser, framför allt insatser som bygger på 

stöd och aktiviteter i grupp. Det finns helt enkelt för få personer med samma behov och i 

ungefär samma åldersgrupp. Därför är samverkan mellan kommunerna speciellt viktig. 

Att vara dement kopplas oftast ihop med åldrandet och därför kan det ta tid innan det ställs 

rätt diagnos på den demenssjuka som är yngre än 65 år. Det är också problematiskt att yngre 

personer i många fall erbjuds insatser som är anpassade efter äldre personers behov. I ett 

sådant läge avstår många sjuka och deras familjer från dessa insatser och väljer i stället enbart 

att få vård i det egna hemmet (Socialstyrelsen 2008). 
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4:1 Historik samt definition 

Birgitta Odén, 2004 professor i Lund, skriver att under medeltiden och på 1500-1600- talet så 

hade släkten ett stort ansvar för sina äldre, vilket innebar att de äldre var tvungna att flytta 

runt mellan barnen. Det var inte ovanligt att man bodde med tre generationer i en familj. 

Samtidigt var dödligheten hög i alla åldrar och man räknades som äldre redan som 55-60- 

åring. Vilken ställning man hade i huset berodde på vad man ägde, vilket innebar att man 

själv kunde skriva ned sina egna villkor i ett undantagskontrakt som kunde vara mycket 

detaljerat.  

 

Birgitta Odén skriver även att man inrättade fattigstugor för tiggare och egendomslösa 

personer och det var församlingen som var förmyndare till dessa medborgare. De som flyttade 

in där förlorade sina medborgerliga rättigheter och alla saker de ägde.  

 

Under 1800-talet ökade livslängden och man byggde ålderdomshem för att klara av omsorgen 

för de äldre, men många äldre vågade inte flytta in i dessa ålderdomshem. Men en 

attitydförändring skedde under tidigt 1900-tal angående äldreomsorgen. Under 1950-talet 

blommade välfärdsstaten upp och samhället tog ett större ansvar för sina äldre, ett bättre 

pensionssystem inrättades, kvinnorna började arbeta och det blev svårare att vårda sina äldre 

hemma. Under 1979 förändrades familjelagen där anhöriga hade en skyldighet att ta hand om 

sina gamla. Numera så lever man en längre tid tillsammans eftersom åldern för dödligheten 

har höjts. Vi har också en annan relation till våra närstående eftersom vi är ekonomiskt 

oberoende (Oden 2004:335ff). 

 

När man kommit till slutet på 1990-talet började man på ett politiskt plan intressera sig för 

anhörigas hjälpinsatser för att man sett att de anhörigas insatser ökat markant. Den 

gemensamma nämnaren som kom upp till diskussion var medborgarnas förpliktelser gällande 

vård och omsorg. Målet i samhället var att bli mer omhändertagande och man började se på de 

samhälliga resurserna och medborgarnas nuvarande behov av hjälp och det ökande behovet av 

hjälpinsatser som skulle komma att behövas (Jeppsson Grassman 2001:57ff). 

 

Just begreppet ”anhörig” och ”närstående” myntades vid en offentlig diskussion då utredning 

och informellt hjälparbete diskuterades. Det som har hänt är att man har identifierat och 

konstruerat ”anhöriga” som en grupp som är i behov av hjälp och stöd för att kunna ge vård 

och omsorg om sina sjuka och funktionshindrade närstående. Begreppet anhöriga används 

som ett synonymt ord till närstående och då handlar det inte enbart om släkt och familjekrets 

utan även grannar och vänner (Jeppsson Grassman 2001:10).  

 

Även Lennart Johansson har kommit fram till att under det senaste århundradet har familjen 

och de närståendes roll och funktion som vård- och omsorgsgivare upplevt en omvärdering. 

Anhörigfrågan har blivit en socialpolitisk fråga. De anhörigas och de frivilligas roll har 

synliggjorts och uppvärderats. Lennart Johansson skriver att regeringen har försökt att få 

kommunerna att bygga ut stödet till anhöriga (Johansson 2006). 

  



Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 
Sociala Omsorgsprogrammet HK-05, 120 hp 
Examensarbete C-nivå. Vårterminen 2008 
Yvonne Helgesson, Susanne Jonsson 
 
 
 

14 

 

Gunhild Hammarström säger att man satsar mer på att bygga vården på relationer än på 

institutionsvård och därför kan man tänka sig att hjälpa till med att ta hand om sina föräldrar. 

Nu för tiden har de som är i behov av hjälp hunnit bli så gamla att deras egna barn har nått en 

mogen ålder för att kunna ta hand om sina egna föräldrar (Hammarström 2004:41ff). 

 

Lag och rätt 

Dementa personer har samma rättigheter i samhället som alla andra juridiskt sett. Det finns 

inga särskilda undantag eller särskilda lagar för just dementa personer. De har också samma 

skyldigheter som alla andra. De kan däremot få hjälp med att sköta sin ekonomi när det 

behövs eller få stöd i vård och omsorg. Kommunens vård och omsorg om äldre och personer 

med funktionshinder regleras i tre lagar: 

 

 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)  

 Socialtjänstlagen (SoL)  

 Lagen om särskilt stöd (LSS), Lagen om assistentstöd (LASS) 

(Melin& Bang Olsen, 1999)  

 

Demens/demenshandikapp 

En ökad medvetenhet i samhället om demenssjukdomar gör att man blivit mer uppmärksamad 

på symtomen vilket innebär att diagnosen kan ställas tidigare. Det gör att den demenssjuke 

kan klara sig själv och bo kvar hemma med endast begränsat stöd som bromsmedicin och 

stödinsatser från kommunen, anhöriga, grannar och vänner. Men i takt med att sjukdomen går 

in i en annan fas blir den dementa mer beroende av anhöriga.  

 

Demens kan orsakas av sjukdom eller en hjärnskada, som kan leda till svåra handikapp. Ett 

typiskt symtom på demens är att närminnet försvinner, personen får svårt att orientera sig i tid 

och rum och får allt större svårigheter att klara sig i det dagliga livet. Den demenssjuke kan 

också bli orolig och aggressiv. Demenssjukdomen innebär ett psykiskt handikapp, minnet 

sviktar, tankeskärpan och personens logik mattas av, den dementa hittar inte ens i välbekanta 

omgivningar och initiativförmågan och förmågan att själv skapa meningsfylld sysselsättning 

minskar. Man kan dock göra mycket för att bevara den dementas kvarvarande funktioner så 

länge som möjligt genom stöd och stimulans. Genom ökad kunskap ges en större förståelse 

för demenshandikappet och en ökad livskvalitet för den sjuke och den anhöriga (Melin& 

Bang Olsen, 1999:41ff). 

 

4:2 Anhöriga 

I Socialtjänstlagen som trädde i kraft 1998, synliggjorde man de anhörigas situation och där 

står det bland annat att kommunerna bör stödja och avlösa den som vårdar närstående svårt 

sjuka eller äldre med funktionshinder. I den nationella handlingsplanen för äldrepolitik 

(Riksdagen 2008) beslutades det att satsa 200 miljoner på att utveckla anhörigstödet. Det 

övergripande syftet var att genom ett långsiktigt arbete stödja och underlätta samt bidra till en 

ökad livskvalitet för familj och närstående (Jeppsson Grassman, 2001:60ff). 
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I Gunhild Hammarströms artikel i tidskriften Äldre i centrum skriver hon att man enligt 

socialtjänstlagen ska utgå ifrån den så kallade självbestämmanderätten. Det innebär att den 

aktuella personen har ansvaret och i det här fallet själv ska vilja flytta in i ett vårdboende. 

Men, som Gunhild Hammarström påpekar, ingår en människa i ett socialt nätverk, där man 

idag brukar dela omsorgen om de äldre närstående mellan familjen och samhället. Trots detta 

har inte de anhöriga något inflytande. Hammarström ifrågasätter om det verkligen finns stöd i 

lagen när man från kommunernas sida allt oftare väger in familjemedlemmars möjlighet att ta 

hand om olika omsorgsuppgifter. Vuxna barn ingår nämligen inte i juridisk mening i sina 

föräldrars familj och det innebär att de inte har någon laglig skyldighet att hjälpa en åldrande 

mamma eller pappa, men maken eller hustrun har en skyldighet. Äktenskapsbalken ger gifta 

par en ömsesidig skyldighet att ta hand om varandra, både ekonomiskt och på andra sätt men 

det gäller inte personlig omvårdnad (Hammarström, 2005:33ff). 

 

När någon drabbas av en demenssjukdom kan det bli mycket svårt för de anhöriga på grund 

av att de får ta ett ansvar för sin närståendes vård och omsorg. Därför kallas 

demenssjukdomar också ”de anhörigas sjukdom”. Det är viktigt att förstå att det är den som 

blir sjuk som starkast upplever sjukdomens konsekvenser. Det är angeläget att på ett tidigt 

stadium få en korrekt diagnos så att både den demenssjuka och den anhöriga kan få det stöd 

som är nödvändigt. Anhöriga känner sig många gånger rådvilla och förhållandet blir inte 

bättre av att en tidigare vänskapskrets blir mindre och mindre. Orsaken till det är som regel att 

vännerna är besvärade av förändringen och inte förstår att det beror på sjukdomen. De 

anhöriga kan skämmas för den demenssjukas förändrade beteende eller vill skydda personen 

från att andra får se hur det är ställt. Det är inte ovanligt att de anhöriga hamnar i en 

krissituation när den närstående blir demenssjuk. De anhöriga får ta ett ökat ansvar och känner 

oro och ängslan inför framtiden. Som anhörig gör man sitt yttersta för att orka med både den 

sjuke och sig själv (Demensförbundet 2007). 

4:3 Särskilt boende 

Anhöriga och hemvården kan göra stora insatser men det räcker inte alltid till. Den vanligaste 

orsaken till att en ensamstående demenssjuk behöver flytta till ett annat boende är att hon/han 

inte längre kan ta hand om sig själv utan börjar glömma bort att äta sina måltider och ta sin 

medicin. Den som är anhörig och bor tillsammans med en demenssjuk närstående bör 

tillsammans planera i tid för de förändringar i levnadssättet som sjukdomen leder till. När 

tillståndet så småningom försämras måste vårdnadshavaren ta ställning till när hon/han inte 

längre orkar ta hand om sin anhöriga och det blir aktuellt att flytta till ett vårdboende. Detta 

beslut är mycket svårt att ta men det underlättas om man är förberedd på det och har kunnat 

diskutera igenom det med barn och vänner (Almberg&Jansson, 1994:98ff). 

 

Gunhild Hammarström påpekar att hon studerat just ansökningar om särskilt boende. Ett 

kriterium för att få plats är att man har ett sådant omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses i 

det egna hemmet. Det betyder att det är svårt att ge plats i särskilt boende till personer som 

känner sig ensamma och har en otrygg hemsituation. När Gunhild Hammarström frågar 

biståndshandläggare vilken hänsyn de tar till de anhöriga när de fattar beslut i vårdboende är 

svaren ganska tydliga. Besluten påverkas inte av barnens påtryckningar. De betonar också att 

de äldres självbestämmande är överordnad barnens önskemål enligt socialtjänstlagens 

skrivning om den enskildes ansvar för sin situation. Men självbestämmandet man hänvisar till 
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gäller bara när de äldre inte vill flytta. När de däremot själva önskar plats inom särskilt 

boende har de inte samma genomslag. Man använder alltså den delen av lagen som en 

begränsad faktor. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan den offentliga äldreomsorgen och 

den som utförs av anhöriga. I takt med att äldreboenden läggs ner och hemtjänstens 

ekonomiska förutsättningar minskar kommer familjens andel av ansvaret att öka. Eftersom det 

inte förefaller möjligt att minska förväntningarna på de anhöriga, menar Gunhild 

Hammarström att deras inflytande i stället borde stärkas (Hammarström, 2005:33ff).  

 

I en motion till riksdagen har Birgitta Gidblom, socialdemokraterna (2004/05: S 501), gett ett 

förslag till riksdagen om att bygga lämpliga gruppbostäder åt dementa eftersom det är brist på 

dessa bostäder och behovet är stort. Motiveringen till förslaget är också att på många orter i 

vårt land råder det brist på anpassade gruppbostäder för personer med demens. Många 

placeras i stora boenden flera våningar upp, vilket inte alls är lämpligt för en person med 

demens. När man är demenssjuk förstår man inte alltid att ett öppet fönster inte är en utgång. 

Dessutom ska man inte blanda ihop personer med olika demensdiagnoser, vilket ofta sker i 

dag på grund av att behövande ofta får flytta in på den plats som blir ledig. Man vet också att 

det är svårt för en dement person i t ex 40-årsåldern att behöva bo tillsammans med andra 

dementa som kommit längre i sin sjukdom och dessutom kan vara dubbelt så gamla. Det blir 

också svårt för de anhöriga till den yngre dementa att möta och konfronteras med de gamla 

(Riksdagen 2008). 

 

Trots alla insatser med stöd i hemmet uppstår så småningom behov av att flytta till ett annat 

boende med omvårdnad dygnet runt och tillgång till medicinsk vård. Att flytta den 

demenssjuka från hemmet är ett mycket svårt beslut att ta för den anhöriga. Det kan vara svårt 

att lämna över vården och ansvaret för den man vårdat. Det är också svårt att bli ensam. Den 

anhöriga behöver hjälp med att komma fram till beslut och att genomföra flyttningen. 

Anhöriga behöver stöd även efter flytten. Vid inflyttningen är det kontaktpersonen som bör ta 

emot.  

 

Det är värdefullt att kontaktpersonen före flytten varit på hembesök för att lära känna den 

demenssjuka bland annat genom att tillsammans med den sjuka och den anhöriga fylla i 

levnadshistorien. Det kan ta lång tid för den demenssjuka att känna sig hemma på det nya 

boendet. Ett bra samarbete med anhöriga behövs eftersom de står för tryggheten för den 

demenssjuka. Det är bra om den anhöriga kan vara med och stödja den sjuka  

(Melin & Bang Olsen, 1999:135ff). 
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Kapitel 5 Resultat  
I det här kapitlet redovisar vi vårt resultat samt presenterar våra informanter. Vi har valt att 

kalla informanterna intervjuperson 1-4. I texten hänvisar vi till informant 1 och informant 2 

och så vidare. I vårt resultat kommer vi att beskriva de anhörigas erfarenheter utifrån tema 

sjukdom/omgivning, placering/stöd och känslor. Dessa tre teman var genomgående i samtliga 

intervjuer. 

  

I vår studie kan vi se att de anhöriga till de yngre dementa personerna som vi intervjuat 

genomgår en lång och krävande process där samtliga i den närmaste omgivningen berörs. Det 

är viktigt för de anhöriga att på ett tidigt stadium få en diagnos så att både den demenssjuka 

och den anhöriga kan få hjälp och stöd.  

 

I samarbete med kommun och landsting kan de anhöriga göra stora insatser genom att låta den 

närstående bo kvar hemma, men längre fram i processen räcker insatserna oftast inte till och 

då måste familjen anpassa sig till sin nya situation genom att söka annan hjälp som 

exempelvis ett särskilt boende. Våra informanter berättar att de har tagit hand om sina sjuka i 

många fler år än vad de egentligen skulle ha gjort om de tänkt på sin egna mentala och 

psykiska hälsa. Det är först när de anhöriga själva börjar bli sjuka som de tagit emot denna 

hjälp från kommunerna.  

 

5:1 Sjukdom/omgivning 

I vår studie kan  vi se att de anhörigas process av demenssjukdomen startar när den närstående 

personlighetsförändras. Vi kan också se att omgivningen som exempelvis personer på 

arbetsplatsen hade en hög tolerans för dessa personer. Under våra intervjuer kom vi fram till 

att de demenssjuka hade olika former av demenssjukdomar. Två av de närstående hade 

Alzheimers sjukdom, en hade frontallobsdemens och en hade en vaskulär demenssjukdom. 

Dessa sjukdomar yttrar sig på olika sätt och har olika snabbt sjukdomsförlopp. Nedan 

beskriver de anhöriga hur de upplevde sin närståendes sjukdomsdebut tills han/hon fick sin 

sjukdomsdiagnos. 

 

De informanter som har en närstående med Alzheimers sjukdom berättar att demensen kom 

smygande. De närstående upptäckte själva att de började glömma bort vissa saker och de 

började använda sig av små ”kom ihåg” lappar. Senare började de glömma bort var de hade 

lagt ifrån sig sina noteringar, lokalsinnet försämrades och det innebar att de inte kom ihåg vart 

de skulle gå och varför. De sjuka blir i den senare delen av sjukdomen stela och har en mindre 

rörlighet och svårt att klara sin egen hygien. Informanterna berättar att när den närstående 

kom till denna fas i sjukdomsförloppet så kontaktade den anhöriga kommunen.  

 

En informant hade en närstående med frontallobsdemens. Informanten berättar att 

demenssjukdomen kom smygande med olika symtom som exempelvis aggressivitet speciellt 

vid motgångar vilket gjorde att han straffade sin hustru på olika sätt. Den demenssjuka blev 

barnslig och okoncentrerad, kunde inte klara av sin ekonomi och sin vardag, slog sönder 

inredningen och hotade hustrun med stryk. När hon började känna rädsla för sin egen säkerhet 



Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 
Sociala Omsorgsprogrammet HK-05, 120 hp 
Examensarbete C-nivå. Vårterminen 2008 
Yvonne Helgesson, Susanne Jonsson 
 
 
 

18 

 

kontaktade hon kommunen för att få hjälp. Personlighetsförändringarna startade vid 60-års 

ålder för ovanstående person. 

 

En annan informant hade en närstående med vaskulär demens. Hon berättade att hennes make 

insjuknade snabbt och att sjukdomsförloppet kom i olika intervaller. Den anhöriga upplevde 

sin närstående helt frisk under dagtid men när natten kom märktes förändringen. Han började 

vara vaken under natten och det fanns tillfällen där han gått ut från lägenheten och inte hittat 

tillbaka hem. Hustrun kunde då inte slappna av och sova nattetid och därför beslöt hon att 

kontakta kommunen för att få hjälp. Det visade sig att det är ovanligt att få den här diagnosen 

i så tidig ålder, men i och med att den sjuke drabbades av en hjärninfarkt så utlöstes 

sjukdomen. Sjukdomen startade vid 57 års ålder. Den här demenssjukdomen brukar vanligtvis 

debutera i senare ålder. 

   

Informanterna berättar under våra intervjuer att man lätt förväxlar symtomen på demens med 

kroppsliga sjukdomar, stress eller utmatningsdepression och det var på grund av dessa 

symtom som de först kontaktade företagshälsovården. Samtliga informanter hade en stor 

toleranströskel när det gäller den dementes beteendeförändring innan de kontaktade läkare för 

konsultation. Det kan bero på att de anhöriga inte hade tillräcklig kunskap om 

demenssjukdomar utan att man i första hand trodde på kroppsliga sjukdomar. 

 

En av informanterna (IP1) berättar att ”läkaren tyckte inte det var kul att berätta att en sådan 

ung person fått Alzheimers så han viskade fram diagnosen till oss anhöriga”.  

 

Enligt informanterna är det inte alltid så lätt att ställa rätt diagnos på yngre dementa personer 

eftersom det är en sjukdom som hör ålderdomen till. Därför är det inte så ovanligt att man 

först får en felaktig diagnos. IP 4 berättar ” Sjukdomen kom smygande och förstörde vårt 

förhållande redan innan diagnosen kom. Nu förstår jag ju varför”. 

 

Eftersom sjukdomen kom smygande och den drabbade inte har någon sjukdomsinsikt, är det 

svårt för de anhöriga att göra förebyggande åtgärder som exempelvis spärra bankkort, ta 

bilnycklar, informera att den närstående inte bör få ta lån eller beställa/köpa bredband, 

tidningar med mera. Det finns lagar som säger att man har rätt till självbestämmande och det 

krävs mycket för att omyndighetsförklara en person. Därför är det svårt för den anhöriga att ta 

ifrån de dementa deras juridiska rättigheter.   

 

Samtliga informanter upplevde att omgivningen länge hade en förståelse för de demenssjuka 

personerna innan de informerade de anhöriga om problemen på exempelvis arbetsplatsen. 

Arbetskamraterna ville inte i början se att deras arbetskollega hade ett konstigt beteende utan 

man förutsatte att hon/han var på väg in i ”väggen” eller var ”slutkörd” .  

 

IP 1 berättar att hennes syster var en person som var väldigt noga och pedantisk, och hade ett 

stort arbetsminne. När arbetskollegerna upptäckte att medarbetaren började glömma bort 

saker trodde de att hon hade för mycket att göra. 
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IP 2 berättar: ”Min man var dataingenjör och en väldigt duktig sådan. Under den sista tiden på 

arbetet kunde hans kollegor hitta honom sittande under skrivbordet. De gjorde ingenting åt 

detta då han snart skulle gå i pension och meddelade heller inte mig.”  

 

Det som är genomgående i samtliga intervjuer är att alla arbetsgivare hade en hög tolerans för 

sin medarbetares personlighetsförändring fastän det drabbade den sjukes arbetsuppgifter och 

kollegor fick utföra hans del i arbetsuppgifterna. Kunde det bero på att de trodde att 

medarbetarna gick igenom en depression och skulle bli frisk och arbetsför igen? 

 

Samtliga informanter upplevde att det var svårt att leva med en så ung dement närstående. De 

kände en ständig press att alltid finnas tillhands på grund av att de ville förhindra situationer 

som gjorde att den närstående eller omgivningen kunde komma till skada. Den anhöriga 

upplevde också att deras sociala nätverk minskade på grund av att en i familjen var sjuk och 

andra personer omkring inte kunde hantera situationen. 

5:2 Stöd/Placering 

Det visade sig att under den senare delen av sjukdomsförloppet behövde den anhörige och de 

dementa ett större stöd från kommunen och landstinget. Informanterna berättar att det är svårt 

att ta hjälp av utomstående, för att de inte trodde att andra kunde klara av deras närstående 

lika bra som de själva. Men när hjälpbehovet blev så stort att de inte längre klarade av 

situationen, tog de kontakt med kommunens biståndshandläggare. De flesta kommuner gjorde 

ett hembesök ganska snart efter det att de anhöriga hade kontaktat kommunen.  Det första 

besöket handlade om att få hjälp hemma. När detta inte räckte till kontaktades kommunen 

igen och ett nytt besök bokades in och det besöket resulterade i ett beslut om ett särskilt 

boende. När kommunen väl hade gjort sitt beslut om särskilt boende, hänvisade kommunen de 

anhöriga att titta på olika alternativ av boenden. De anhöriga fick göra studiebesök för att på 

så sätt känna sig delaktiga i placeringen. Detta förfaringssätt innebar att informanterna 

upplevde att de själva fick välja boendet och det upplevdes positivt.  

 

IP 2 berättar för oss: ”Jag fick ta beslutet själv och det var jobbigt, men att ha honom hemma 

var ohållbart. Jag valde boende efter det att jag hade varit och tittat på flera stycken.” 

 

Informanterna berättar att det inte finns så många särskilda boenden för yngre dementa under 

65 år. Det innebär att de yngre dementa kan bli placerade på särskilda boenden för personer 

över 65 år eller på servicehus i väntan på rätt boende. Flera av våra informanter berättar att 

deras närstående placerades först på ett felaktigt boende i väntan på rätt placering. Detta i sin 

tur gjorde att den sjuke blev mer orolig och aggressiv. Vilket i sin tur innebar att de anhöriga 

började känna mer skuld över det beslut de tagit.  

 

IP 4 berättar: ”Jag kände både lättnad och skuld över mitt beslut att min make skulle flytta 

men då hade det gått så långt att jag inte orkade hjälpa honom ensam längre. Jag fick en plats 

ganska snabbt på ett särskilt boende för äldre dementa i väntan på ledig plats för yngre 

dementa” . 

 

Av intervjuerna framgick det att de flesta informanter var positiva när de väl tagit beslutet att 

kontakta handläggaren för att placera sin närstående på ett särskilt boende. Informanterna 
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uppgav också att de kände en stor lättnad över beslutet på grund av att de hade en insikt att det 

fanns ett bättre liv både för den dementa som skulle hamna på ett boende för likasinnade med 

bemanning dygnet runt som kunde ta ansvar för henne/honom samtidigt som den anhöriga 

fick vila och ta igen sig för att orka besöka och vara trevlig mot sin närstående. 

 

Två av informanterna berättar att de kände att de fick det stöd och den hjälp som de behövde 

på en gång. De hade ringt till kommunen och fått en tid direkt. När sedan handläggaren kom 

på besök till hemmet så hade hon en stor förståelse för familjen och varför de hade kontaktat 

kommunen. De anhöriga hade kommit fram till att en förändring måste ske.  

 

IP 3 berättar:” Jag tycker jag fick all stöd och hjälp ifrån kommunen. Jag ringde till 

handläggaren som kom med kort varsel på ett hembesök. Biståndshandläggaren tog ett snabbt 

beslut när hon såg i vilket skick min fru var i.” 

 

De andra två informanterna upplever att de fick gehör för sitt behov av stöd och hjälp först 

efter att de tryckt på kommunen. IP 4 berättar: ”Jag tycker inte jag fick det stöd som jag 

räknat med av deras biståndshandläggare. Det var en jobbig tid men när väl handläggaren 

bestämt sig gick det fort.” 

 

Kommunen ansåg att den anhöriga skulle kunna ta hand om den dementa ett tag till. I vissa 

kommuner förstår vi att de hänvisar till äktenskapsbalken där det står att de anhöriga har en 

viss ansvarsdel för sin närstående. Detta gör att kommunerna försöker luta sig mot den lagen i 

och med att de har en snäv budget att gå efter. 

5:3 Känslor 

Under intervjuerna kom det fram känslor som är utmärkande för den långa och smärtsamma 

process de anhöriga har genomgått. Samtliga informanter utrycker en stor sorg och ilska över 

sjukdomen, de kände sig lurade på deras gemensamma tid tillsammans både som familj, 

makar och pensionärer. De anhöriga berättar under intervjun att de kunde se att deras 

närstående också hade en sorg över sin sjukdom. Samtliga anhöriga har dåligt samvete över 

att inte kunna ge mer trots att de lagt ner hela sin tid och själ på att hjälpa sin närstående i 

flera år.  

 

 IP 1 berättar: ” När jag fick reda på diagnosen blev jag skitförbannad och frustrerad på henne, 

kände mig lurad och också orolig, men nu har jag sörjt så mycket så nu har jag nog sörjt 

färdigt tror jag.”  

 

Informanterna berättade att nu när deras närstående blivit så pass dåliga, kände de att de sörjt 

färdigt både för sig själva och för sina närstående. Att de anhöriga hade kommit så långt i sin 

sorg berodde på att den närståendes sjukdomsförlopp hade pågått länge och varit mentalt 

smärtsamt. Till slut hade de anhöriga kommit till insikt att de någon gång måste släppa taget 

om sin närstående.  

 

IP 2 berättar: ” Min man ville plötsligt äta maten utan bestick. I hemmet kunde jag acceptera 

beteendet men när vi gick bort eller ut på restaurang så var det väldigt genant. Jag och min 
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man är inte uppväxta i generationen där vi äter med händerna som barnbarnen gör på Mc 

Donalds.” 

 

Under intervjuerna berättar informanterna att de accepterade beteendet med matsituationen i 

hemmet trots att de kände stor frustration över det barnsliga beteendet. När de anhöriga inte 

längre tjatade på sin närstående så kunde den närstående behålla sin självständighet och 

värdighet. 

 

IP 3 berättar: ”Jag var ofta ledsen och frustrerad då min make var mycket arg och aggressiv 

och skyllde allt på mig. Barnen förstod läget men ändå inte. Nu när min make är dålig måste 

han flyttas till ett sjukhem och det bästa för honom är nog att få dö. Min sorg har varit så lång 

att jag känner att jag har sörjt färdigt.” 

 

Våra informanter berättar att de kände sig ledsna över den stora personlighetsförändringen 

som skedde, från att ha varit ömsinta och kärleksfulla till att bli aggressiva och känslokalla. 

De anhöriga kände sig också upprörda över sjukdomen, när de tänkte på sin drabbade 

make/maka. De anhöriga upplevde att det var orättvist och en av informanterna uttryckte sig 

också så att han skulle kunna ha betalat hur mycket som helst för att få sin fru frisk igen.  

 

Under våra intervjuer berättar de anhöriga att hela sjukdomsförloppet påverkade deras 

förhållande negativt. De anhöriga hade inte förståelsen för sin närståendes beteende innan 

diagnosen kom utan blev frustrerade och irriterade på förändringen. Den demenssjuka själv 

saknade sjukdomsinsikt. Detta gjorde att de hamnade i konflikt med varandra och samtidigt 

som de älskade den dementa så kände de samtidigt att de hatade personen lika mycket. Detta 

gjorde att den anhöriga fick skuldkänslor och på så sätt försökte göra allt för den drabbade.  

 

IP 4 säger att: ”min man har varit den mest unika person som finns, men det är svårt för mig 

att se det i den person han har blivit idag.” 

 

Informanterna berättar att de fortfarande älskar sin närstående trots den stora 

personlighetsförändring de har genomgått, men att de ibland även kan hata den personen för 

det sjukdomen har åstadkommit.   

 

Vi har i vårt resultat kommit fram till att de anhöriga går igenom en process från det att den 

närstående genomgår personlighetsförändring tills det att man får en diagnos. De anhöriga får 

också erfarenheter av kommunen genom det stöd och den hjälp som de får exempelvis genom 

hemtjänstinsatserna men även genom hjälpen att placera på ett särskilt boende. Informanterna 

visade också olika känslor som ilska, frustration, sorg men även lättnad. 
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Kapitel 6 Analys  
Vi analyserar vårt resultat och uppfyller vårt syfte med hjälp av Mathisens teori om makt, 

vanmakt och motmakt och dessa tre begrepp är utgångspunkt för analysen. I vår studie har vi 

undersökt anhörigas erfarenheter från det att den närstående insjuknat i demenssjukdom och i 

en ålder som under 65 år tills det att anhöriga placerar sin närstående på ett särskilt boende.   

 

Det som Mathisen skriver om makt, vanmakt och motmakt använder vi i tolkningen i vår 

studie på så sätt att de anhöriga går igenom en process under hela den närståendes 

sjukdomsförlopp. Vi har under vår studie kunnat se att det finns andra aktörer som har ett stort 

inflytande på både anhöriga och närstående under processens gång som exempelvis 

biståndshandläggare, hemtjänst och hemsjukvård, men på grund av att vi skriver utifrån ett 

anhörigperspektiv väljer vi att inte lyfta fram det. 

 

Vi kommer även fram till att de anhöriga tar ett stort ansvar för sina närstående och vi tolkar 

genom Mathisens teori om makt att de anhöriga i sin relation till sina närstående har en viss 

makt. De anhöriga har både en rättighet och en skyldighet, rättigheten är att de själva kan 

besluta hur länge de vill att deras närstående ska bo i sin hemmamiljö, medan den juridiska 

skyldigheten är baserad på äktenskapsbalken (gäller endast gifta). Som gift har man en 

ömsesidig skyldighet mot sin partner både när det gäller ekonomi och att ta hand om varandra 

men när det kommer till personlig omvårdnad träder SOL (Socialtjänstlagen) in. Den 

demenssjuka har enligt SOL rätt till självbestämmande men trots det är det den närmaste 

anhöriga som har makten att ta samtliga beslut. Vi tolkar Mathisens teori om makt så att de 

anhöriga även får en annan form av makt genom att de skaffar sig olika former av kunskap 

gällande sjukdomen och sina egna rättigheter. Kunskapen kan vara att de anhöriga har rätt till 

stöd i form av hemtjänst, avlösning och utbildning för att få en ökad livskvalitet för familjen i 

stort. Omgivningen har också en form av makt. Vi menar att arbetsgivaren till de yngre 

dementa personerna kan kräva att de ska gå till företagshälsovården för en utredning. Vi 

tolkar från informanternas berättelse att arbetsgivaren valde att inte berätta för de anhöriga att 

de såg en personlighetsförändring hos sin medarbetare för att arbetsgivaren trodde att 

medarbetaren snart skulle bli frisk. 

 

I vår analys kan vi se att de anhöriga har makten att besluta när, var och vilket stöd den yngre 

dementa ska få i deras gemensamma hem. Detta beslöt den närmaste anhöriga utan att 

rådfråga den dementa eller deras gemensamma barn. Även vid placering på särskilt boende 

hade den anhörige makten att ta beslut. Det var de som ansökte om annat boende för sin 

närstående samt åkte på studiebesök för att få underlag för sitt eget beslut. Makten kunde även 

vara att man godkände en felplacering innan rätt plats kunde erbjudas. 

 

Makten, som vi tolkar det, när det gäller alla känslor, är att man innan sjukdomen byggt upp 

en god äktenskaplig relation som är uppbyggd på kärlek, ömsesidiga uppoffringar samt 

förtroende. Detta är grunden till att de demenssjuka kunde bo kvar hemma så pass länge. 

Samhällets normer och värderingar har större betydelse för make/makar än för syskon, då 

man inte förväntar sig att syskon ska flytta in och ta hand om en närstående. Som vi tolkar en 

del av makt kan de anhöriga ta fram känslomässiga minnen och detta gör det möjligt att 



Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 
Sociala Omsorgsprogrammet HK-05, 120 hp 
Examensarbete C-nivå. Vårterminen 2008 
Yvonne Helgesson, Susanne Jonsson 
 
 
 

23 

 

bibehålla en viss kommunikation på grund av att man förlänger den sjukes minnesrum, det 

vill säga att den demenssjuka på detta sätt kan ha kvar tidigare upplevelser och minnen.  

 

I vår analys av resultatet visar det sig att de anhöriga kände en viss vanmakt på grund av att 

sjukdomen inte bara drabbar den dementa utan även den anhöriga. Vanmakten bestod i att de 

anhöriga haft ett tungt ansvar runt den närståendes sjukdom i hemmet under en ganska lång 

tid. Det tunga ansvaret hade föranlett att hemsituationen blivit ohållbar och de anhöriga kände 

sig själsligt utmattade, men de hade inte i sin process kommit fram till att en förändring måste 

ske. När det gällde omgivningens vanmakt kunde de se att det skedde en markant 

personlighetsförändring men medarbetarna och arbetsgivaren kunde inte riktigt förstå allvaret 

bakom förändringen. 

 

De anhöriga kände även vanmakten när de var tvungna att gå med på att få stöd i hemmet för 

att andra aktörer måste komma in i deras hem. En annan viktig del i analysen är att de 

anhöriga också berättade att de kände en viss vanmakt innan de tackat ja till rätt boende. Det 

uppstod många frågor för de anhöriga under placeringsprocessen som exempelvis: Har jag 

tagit rätt beslut? Är detta boende det bästa för min närstående?  Vanmakten kunde också bestå 

i att det fanns för få platser på särskilda boende för yngre dementa och därför kunde den 

demenssjuka placeras på ett boende för äldre dementa i väntan på rätt placering.  

 

När det gäller vanmakten framkom mer i vår analys att samtliga informanter kände en ilska 

och frustration över att deras närstående hade blivit drabbad av sjukdomen. De anhöriga 

kände stor sorg över att deras gemensamma tid inte blev som de hade planerat tillsammans. 

De kände dåligt samvete över att inte kunna göra mer för sin närstående innan de tog beslut 

om att en förändring måste ske. De kände också vanmakt över att de inte förstod den 

närståendes sjukdom på grund av okunskap. Vanmakten kunde också vara en känsla av oro 

över hur det skulle bli i framtiden både för dem själva som anhöriga och närstående. Man 

kunde också som anhörig känna sig bunden till sin närstående och det som måste göras under 

dygnet. Vanmakten bestod också i att man brottades med dubbla känslor som hat och kärlek 

till den närstående. De anhöriga kände vanmakt när de insåg att deras sociala nätverk 

minskade på grund av den närståendes beteende. 

 

Det visade sig att anhöriga också kände en viss motmakt. De anhöriga hade kommit till insikt 

om att en förändring måste ske då det gällde hjälp och stöd. Denna insikt fick stöd när 

arbetsgivaren påtalade att den närstående inte fungerade på arbetsplatsen. Motmakten för de 

anhöriga var när de tagit beslut om förändring och förändringen skedde både när det gällde 

stöd och placering. Samtliga anhöriga kände att kommunen gav dem det stöd de behövde och 

att de var delaktiga vid placeringen av sin närstående. Motmakten kunde även vara att de 

anhöriga visste att deras demenssjuka närstående skulle få god vård och omvårdnad på grund 

av att det fanns kompetent personal dygnet om. Motmakt, som vi tolkar i Mathisens teori, är 

att de anhöriga i dag har fått större distans till sjukdomen och även en känsla att deras 

närstående fortfarande är den mest unika person de träffat trots personlighetsförändringen. 

Enligt våra informanter hamnar man ofta i en krissituation där man känner sig otillräcklig som 

anhörig. När man som anhörig har kommit så långt i processen befinner man sig i vår tolkning 

av Mathisens teori i motmakt där man som anhörig kan gå starkare ur krisen än när man gick 

in i den. 
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Motmakten i vår analys är att de anhöriga har sörjt färdigt eftersom processen har varit lång 

och smärtsam. Sorgen har inneburit alla faser i ett sorgarbete som de anhöriga nu gått igenom. 

I och med att den anhöriges process varit lång kan de känna en lättnad över att deras 

närstående har blivit placerad på ett särskilt boende. En annan form av motmakt som vi kunde 

se var att de gemensamma glädjeämnena som de hade upplevt i sin relation nu var något de 

gemensamt kunde skratta åt trots sjukdomen. 
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Kapitel 7 Diskussion   
I vårt resultat och vår analys kommer vi fram till att samtliga informanter har genomgått en 

lång och svår process under sjukdomsförloppet. Denna process är svår att förstå om man inte 

själv har någon liknande erfarenhet. Det har tagit flera år från första tecknet av 

beteendeförändringen till dess att deras närstående bor på ett särskilt boende. De anhöriga har 

känt stor sorg och ilska över att den närstående fått en demenssjukdom och detta har inneburit 

att det som de gemensamt hade planerat har avstannat. Omgivningen kring både familjen och 

arbetet har berörts på flera sätt. Som anhörig har man fått uppleva sin närståendes 

personlighetsförändring vilken har skett i olika skeden av skov. Det har visat sig att olika 

demenssjukdomar har haft olika symtom där vissa av de dementa har blivit aggressiva och 

andra väldigt oroliga. Trots all sorg och smärta över personlighetsförändringen tog de 

anhöriga hand om sina närstående i hemmet under många år utan varken stöd eller annan 

hjälp från kommunen. 

 

Vad vi kan se var att familjen var viktig för de dementa. De anhöriga och omgivningen 

försökte vara diskreta och taktfulla och detta gjorde att man i början dolde symtomen. Man 

hittade andra orsaker till det avvikande beteendet som exempelvis stress.  

 

Vi kan också se att det var viktigt för den anhöriga att besöka sin närstående ofta när han/hon 

bodde på ett särskilt boende och även att fortsätta hjälpa till så mycket som möjligt, ta med sig 

något gott att äta vid besök och ta med sig sin närstående till hemmet ofta och inte glömma 

bort att ge personalen beröm för den omsorg de gav.  

 

När vi intervjuade informanterna insåg vi att de som anhöriga ofta kände stor maktlöshet inför 

sin närståendes demenssjukdom och sina egna känslor. När det gäller sjukdomen finns inget 

botemedel. Det man kan tillgå är viss bromsmedicin. Själva sjukdomen förlöper olika snabbt 

och det kan göra att man som anhörig inte hinner med i de olika skedena. Om man som 

anhörig inte fått information om sjukdomens stadier kan detta medföra att förståelsen för 

sjukdomen saknas. Stödet fick de söka själva hos kommunen och de känslor de kände för den 

dementa och dennes sjukdom gjorde att de fick dåligt samvete. 

 

I vårt arbete idag som chefer på särskilt boende har vi kommit i kontakt med många anhöriga 

till äldre dementa. När det gäller yngre dementa kan vi se att de placeras på ett särskilt boende 

för äldre för att man ännu inte byggt tillräckligt många boenden för den nya gruppen dementa. 

I vår profession kan vi se att placeringen av en yngre dement på ett demensboende för äldre 

inte alltid är den bästa lösningen eftersom de yngre dementa har ett större aktiveringsbehov, 

en annan familjesituation och att de oftast är fysiskt friska. 

 

Brister som framkommit under intervjuerna är att de anhöriga inte har erbjudits utbildning och 

information kring demenssjukdomar och vilket stöd de som anhöriga kan få.  En annan brist 

är att man fortfarande placerar yngre dementa personer ihop med äldre dementa. Detta gör att 

de yngre dementa får en sämre livskvalitet på de boenden där de dementa bor. 

Personalbemanningen är ofta låg vilket innebär mindre sysselsättning och stöd för var och en 

av de boende. 
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Det vi bland annat funderade över var varför de anhöriga i början av de närståendes 

insjuknande hade svårt att tänka på sig själva. De fick dåligt samvete och tyckte att det var 

fult och egoistiskt. De levde helt genom sin sjuka närstående, men när de kom till insikt 

började de inse att de hade rätt till ett eget liv. 

 

Slutsatsen utifrån vår tolkning av intervjuerna är att de anhöriga skulle behöva ett större stöd 

och mer hjälp i ett tidigare skede än de nu fått för att kunna få en bättre livskvalitet. Det skulle 

kunna vara information och utbildning samt mer individuellt stöd av kommunen. Det vi 

tolkade från informanterna var att deras närstående på olika sätt var skickliga på att dölja sin 

sjukdom. Därför var det svårt för både anhöriga och arbetsgivaren att upptäcka 

personlighetsförändringen i ett tidigt skede. 

 

Det vi också kan tolka är att den äktenskapliga relationen är uppbyggd av känslor, kärlek och 

ömsesidiga uppoffringar som de har gjort tidigare i relationen för att få den gemensamma 

situationen att fungera i hemmet. Däremot ser kommunens professionella handläggare 

situationen i ett annat perspektiv som lagar, förordningar och tillgång på boenden. 

 

Vår rekommendation är att samhället måste börja fundera på en utvidgning av särskilda 

boenden för olika typer av demenssjukdomar för att kunna höja livskvaliteten för den som är 

demenssjuk. I och med att det ställs högre krav från våra tillsynsmyndigheter, som exempelvis 

länsstyrelsen, bör samtliga kommuner analysera vilket behov just de har inom omsorgen om 

de dementa. 
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