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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att belysa hur anhöriga till 
demenssjuka personer upplever sina dagliga aktiviteter. Intervjuer 
gjordes med fyra personer som levde tillsammans med en 
demenssjuk partner. Intervjumaterialet analyserades med en 
fenomenologisk hermeneutisk metod. Resultatet visade på en 
komplexitet där den anhöriges egna aktiviteter är sammanvävda 
med den demenssjukes aktiviteter. De anhörigas aktivitetssituation 
är förändrad och det sker en ständig anpassning till den förändrade 
livssituationen. Både det praktiska utförandet och den 
känslomässiga innebörden i aktiviteter berörs av förändringen. De 
egna aktiviteterna har fått en förändrad betydelse och blivit till ett 
andrum. Som ett orosmoln över hela livssituationen finns en 
upplevd begränsad frihet för egna aktiviteter samt en känsla av 
otillräcklighet och oro som påverkar upplevelserna av de 
vardagliga aktiviteterna. Studien visar på behovet av ett 
helhetsperspektiv som är meningssökande på individnivå i den 
kollaborativa arbetsterapeutiska interventionen riktad till anhöriga 
till demenssjuka personer. 
 
Nyckelord: Alzheimer’s demens, anhörig, vardagliga aktiviteter, 
mening, fenomenologisk hermeneutik 
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Fokus för denna studie är ett arbetsterapeutiskt perspektiv riktat mot de anhörigas 

situation avseende hur de upplever sina vardagsaktiviteter i egenskap av 

sammanboende till en demenssjuk person.  

 

Arbetsterapi bygger på att människan av naturen är en aktiv varelse och att 

meningsfull aktivitet är av betydelse för den enskildes hälsa (Christiansen & Baum, 

1997; Neistadt & Blesedell Crepeau, 1998; Kielhofner, 1997). Wilcock (1993) 

menar, utifrån en teoretisk modell för det mänskliga behovet av aktivitet, att 

människor behöver använda sig av sin kapacitet genom engagemang i individuellt 

motiverade och fortgående aktiviteter. Om de har förmågan eller uppmuntras att söka 

efter det här behovet, kommer de förutom livsuppehållande överlevnad och trygghet 

att förhöja sin hälsa. Clark (1997) menar att förutom det biologiska behovet av 

aktivitet har tempo och temporaliteten i aktiviteter betydelse för människans hälsa. 

Persson (2001) har i en avhandling pekat på förhållandet mellan aspekter av mening i 

vardagliga aktiviteter och hälsorelaterade faktorer där mening och aktivitet utgör en 

stark enhet. Kielhofner (1995) har genererat en modell som, bland annat, beskriver 

motivationen för aktivitet och hur mönstret av aktiviteter formar sig i rutiner och 

livsstilar. Värdet i och av aktiviteter spelar en viktig roll inom arbetsterapi. 

Kielhofner (1997) menar att ens värderingar bestämmer vad som är värt att göra, vad 

man borde göra och vilka mål och ambitioner som förtjänar ens engagemang. 

Mänsklig aktivitet har två större dimensioner: en synlig dimension av utförande och 

en osynlig dimension av personlig mening (Hasselkus & Rosa, 1997). Enligt 

Hasselkus och Rosa kan vi endast lära oss om den mening som aktiviteter har för 

klienter i arbetsterapi genom att be dem berätta för oss, lyssna och försöka förstå 

deras situation ur deras synvinkel. Hasselkus (2002) menar också att meningen i våra 

dagliga liv finns i upplevelsen av våra dagliga liv, i medvetandets ögonblick. 
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När det gäller begreppet aktivitet finns ingen enhetlig definition. Christiansen, Clark, 

Kielhofner och Rogers (1995) har definierat aktivitet som sysselsättning med vanliga 

och familjära saker som människor gör varje dag. Yerxa (1998) har skrivit att 

aktivitet är självinitierad, självledd sysselsättning som är produktiv för personen 

(även om produkten är ett nöje) och har betydelse för andra. Aktiviteter är 

organiserade i mönster eller enkla rutiner som sysselsätter människor. Dessa 

aktiviteter i det dagliga livet är kategoriserade av vår kultur som lek, arbete, vila, 

fritid, skapande sysselsättningar, och andra aktiviteter i det dagliga livet som gör det 

möjligt att anpassa oss till miljöbetingade krav. Begreppet aktivitet (Clark et al., 

1991) har definierats som delar av sysslor (som är normala i den mänskliga kulturens 

vokabulär) som karaktäriseras av aktivt deltagande och har personlig och 

sociokulturell mening. 

 

Demenssjukdomar är obotliga funktionsnedsättande tillstånd som påverkar hela 

livssituationen för de sjuka såväl som deras anhöriga. Demenssjukdomar begränsar 

en persons förmåga att utföra och engagera sig i aktiviteter. Bland 

demenssjukdomarna intar Alzheimers sjukdom en särställning och antas utgöra över 

femtio procent av samtliga demensfall. Efter Alzheimers demens är vaskulärt 

betingad demens den näst vanligaste demensvarianten och på tredje plats tycks 

gruppen av frontallobsdemenser komma. Alzheimersjukdomens utveckling innebär 

en smygande reduktionen av individens funktioner. Reduktionen av individens 

funktioner når förr eller senare den kritiska nivån som utgör minimum för förmågan 

att bemästra vardagen och det sociala livet. I första hand präglas vardagsproblemen 

av den generella minnesstörningen (Eriksson, 2001). Andra nedsättningar som 

begränsar den demenssjukes förmåga att utföra och engagera sig i aktiviteter är bland 

annat språkförståelsen, agnosi, apraxi samt rums- och tidsuppfattningen (Basun et al., 

1999). 
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Olika stödinsatser, framförallt hjälp och stöd från närstående, gör det möjligt för 

demenssjuka att bo kvar i hemmet trots svårigheter att klara det dagliga livet 

självständigt. Hjälp och stöd i den demenssjukes vardag kan ges på många olika sätt. 

Det kan vara allt från verbal påminnelse till fysisk assistans. Ett annat sätt att stödja 

den demenssjukes aktivitetsutförande kan vara att använda sig av den fysiska miljöns 

alla möjligheter, eftersom den kan erbjuda en viss kompensation när den 

intellektuella kapaciteten avtar (Basun et al., 1999). Borell (1992) framhåller att en 

person med demenssjukdom behöver en stödjande social miljö med betoning på 

betydelsen av förenkling av uppgifter och aktiviteter. Nygård och Borell (1995) 

pekar på att stöd såsom anpassning av miljön för att stimulera aktivitetsutövande bör 

vara individuellt avpassat. Nygård, Borell och Gustavsson (1995) visar på betydelsen 

av ett förhållningssätt som är meningssökande på individnivå, för att kunna förstå 

betydelsen av en demenssjukdom och dess konsekvenser för den drabbade individens 

aktivitetsliv. Nygård och Öhman (2002) framhåller att större tonvikt bör läggas på att 

utveckla acceptans och anpassning hos personer med demenssjukdom och deras 

familjer i stödprogram gällande dagliga livet. 

 

Sedan 1980-talet har antalet personer med demenssjukdomar i Sverige ökat. Det 

beror i huvudsak på att det blir allt fler äldre i befolkningen och demensprevalensen 

ökar markant med stigande ålder (Socialstyrelsen, 2001). De anhöriga spelar en 

viktig roll i vården och omsorgen om den demenssjuke personen eftersom vården 

sköts till stor del i personernas hem under flera år. Samhället skulle inte klara vården 

av och omsorgen om de äldre, långvarigt sjuka eller funktionshindrade utan anhöriga 

och närståendes hjälp (Socialstyrelsen, 1999). Att insjuknandet i en demenssjukdom 

ökar med stigande ålder innebär att den anhörige vårdaren ofta också är äldre. Det är 

viktigt att de informella vårdarna som sköter sina anhöriga med demenssjukdom kan 

leva ett så gott liv som möjligt och är vid så god hälsa att de orkar ta hand om sin 

närstående under oftast en längre tid. Jansson, Nordberg och Grafström (2001) menar 

att anhöriga som kan och vill hjälpa sina partners ska ges det bästa tänkbara stödet 

alltigenom hela sjukdomsförloppet för att förhindra överbelastning. Vidare 

framhåller de också att alla anhörigvårdare inte är vid god hälsa och dessa dolda 

patienter får inte bli verkliga patienter.
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En genomgång av litteratur avseende de anhörigas situation visar på omfattande 

forskning inom omvårdnad. Ett flertal studier inom omvårdnad är gjorda för att förstå 

svårigheter och stressfaktorer samt hur coping-mekanismer fungerar för anhöriga till 

en demenssjuk person (Almberg, Grafström & Winblad, 1997; Armstrong, 1999; 

Kuhn, 1998). Studier är också gjorda om erfarenheter och upplevelser att vara 

anhörigvårdare (Butcher, Holkup & Buckwalter, 2001; Jansson et al., 2001; 

Lindgren, Connelly & Gaspar, 1999). Olika typer av stödinsatser för den anhörige 

har provats i olika studier. Interventionsåtgärder som prövats i olika studier är t ex 

stödgrupper (Brännström, Tibblin & Löwenborg, 2000), men även avlastning genom 

dagvård eller avlastning under kortare eller längre perioder finns omnämnt i 

litteraturen.  

 

Det har framkommit inom arbetsterapi och omvårdnad att den anhörige vårdarens 

insats sträcker sig över hela dygnet och att arbetsinsatsen till stor del består av 

omvårdnadsuppgifter (Corcoran, 1992; Jansson et al., 2001; Sainty, 1993). Corcoran 

menar att det finns könsbundna skillnader i sättet att hantera omvårdnadsuppgifter. 

Ett sätt att hantera omvårdnadsuppgifter kan vara ett linjärt arbetssätt och ett annat 

sätt kan vara att utföra flera saker samtidigt, invävda i varandra, som avlöper tätt 

efter varandra. Det första är traditionellt manligt och det andra traditionellt kvinnligt. 

De två angreppssätten leder till olika konsekvenser för den som sköter omvårdnaden. 

Det linjära arbetssättet leder ofta till att man tar hjälp av andra med vissa uppgifter 

och det andra arbetsättet att man gör allt själv (Corcoran, 1992). Den dubbla 

arbetsbördan för den anhörige med omvårdnadsuppgifter som sträcker sig över hela 

dygnet innebär att tiden för egen aktivitet minskas. Hasselkus (1989) pekade på 

dilemman för anhörigvårdaren i problemsituationer där denne konfronterades med 

nödvändigheten av att ta beslut om konsekvenserna av en handling för dennes eller 

vårdtagarens välbefinnande och att få saker gjorda.  
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Litteraturen inom arbetsterapi visar på både prövade metoder och förslag till ny 

arbetsterapeutisk intervention. Arbetsterapeutisk intervention är till största delen 

utformad så att den stödjer den anhörige för att underlätta för den sjuke och den 

anhörige vid aktiviteter. Det har föreslagits att arbetsterapeutens roll i åtgärder 

riktade till demenssjuka och deras anhöriga ska vara som samarbetspartner (Ching-

Ching Chung, 1997; Corcoran & Gitlin, 1992; Josephsson, Bäckman, Nygård & 

Borell, 2000; Toth-Cohen, 2000). Josephsson et al. (2000) visade på att det är av 

betydelse att förstå hur anhöriga på varierande sätt upplever demenssjukdomen och 

dess konsekvenser i aktiviteter samt att den arbetsterapeutiska interventionen bör 

vara individuellt utformad.  

 

I Kanada har klientcentrerat arbete (Blain & Townsend, 1993) aktualiserats. Hela 

arbetsterapiprocessen och förhållandet mellan klient och terapeut måste ledas av en 

djup respekt och förståelse för klientens perspektiv, önskningar och behov. 

Begreppet familjecentrerat arbete används i viss litteratur när interventionen riktas 

mot hela familjen. Toth-Cohen (2000) rekommenderar ett kollaborativt arbetssätt där 

familjeperspektivet inkluderas med stöd och utbildning för anhöriga till 

demenssjuka. Corcoran (1992) framhåller att som en bas för effektiva och relevanta 

interventionsprogram måste arbetsterapeuter och annan sjukvårdspersonal förstå hur 

män och kvinnor närmar sig rollen som vårdare och konsekvenserna av olika 

angreppssätt. Arbetsterapeutisk intervention riktad till personer med demenssjukdom, 

som till största delen vårdas av deras anhöriga, har att ta hänsyn till värderingar som 

finns i varje enskilt hem (Gitlin, Corcoran & Leinmiller-Eckhardt, 1995; Toth-

Cohen, 2000). Corcoran (1994) menar också att arbetsterapeuten behöver förstå vilka 

strategier anhörigvårdaren föredrar.  
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Miller och Butin (2000) har i ett interventionsprojekt med en kombination av en 

klientcentrerad problemlösningsmodell för anhörigvårdare och deltagande i 

aktiviteter för både anhörigvårdare och patienter visat på möjligheten för 

anhörigvårdare att stödja en familjemedlems deltagande i meningsfulla aktiviteter. 

Sainty (1993) menar att intervention såsom validationsterapi och arbetsterapi kan 

stödja vårdare att förstå, utveckla eller bibehålla, sina makars förmåga att vara aktiva 

och att kunna kommunicera med dem. Ching-Ching Chung (1997) menar att 

arbetsterapeuter kan lära anhörigvårdare hur man kan kompensera för kognitiva 

nedsättningar och lära ut tekniker för att handskas med svåra beteendemässiga 

problem. I några studier har miljöåtgärder och hjälpmedel prövats som intervention 

för demenssjuka och deras anhöriga (Gitlin, Corcoran, Winter, Boyce & Hauck, 

2001; Mann, Hurren, Charvat & Tomita, 1996).  

 

Forskningen om hur de anhöriga upplever sin situation ur ett omvårdnadsperspektiv 

är omfattande. Däremot är forskningen ur ett arbetsterapiperspektiv begränsad 

avseende den anhöriges totala aktivitetsutövande. Den forskning som är gjord inom 

arbetsterapi har i stort sett enbart belyst det omvårdnadsarbete som de anhöriga gör 

samt hur man genom intervention kan lösa praktiska och beteendemässiga problem 

hos den demenssjuke. McGrath, Mueller, Brown, Teitelman och Watts (2000) har i 

en explorativ studie om anhörigvårdares aktivitetsutövande och respit funnit behov 

av klientcentrerade interventionsmetoder för att främja anhörigvårdares 

aktivitetsutövande. Ching-Ching Chung (1997) pekar också på att arbetsterapeuter 

behöver stödja anhörigvårdare och lära ut till dem att ta hänsyn till sin egen hälsa och 

sina egna behov. Få forskningsartiklar är publicerade där emotioner, värderingar och 

mening i relation till den anhöriges aktivitetsutövande i det dagliga livet är belysta. 

Kunskapen om hur sammanboende till demenssjuka personer upplever sina 

vardagliga aktiviteter är starkt begränsad. Kunskapen om förhållandet mellan 

aktivitetsmönster och hälsa är också begränsad (Erlandsson & Eklund, 2001). Den 

anhöriges livsvärld är ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv tämligen outforskad. Det är 

därför av betydelse att söka kunskap om hur den anhörige upplever sina vardagliga 

aktiviteter för att kunna utveckla arbetsterapeutiska interventionsmetoder som stödjer 

anhörigvårdare till hälsofrämjande meningsfulla aktiviteter.  



 7

I livsvärldsforskning är målsättningen att få fenomenet som undersöks att framträda 

på ett klart och förståeligt sätt (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). När fenomenet 

blir klart beror det på fortgående sökande efter mening. Dahlberg et al (2001) 

framhåller också att när vi beskriver våra forskningsinformanters upplevda 

erfarenheter och förstår dess mening, måste vi vara medvetna om språket, både 

fördelar och nackdelar, bidrag och begränsningar. Språket är redskapet som 

kommunicerar mening och tillåter oss att förstå den upplevda erfarenheten, men den 

kommer alltid till korta för den självupplevda upplevelsen. Livsvärlden som 

perspektiv är viktig i hermeneutisk filosofi likväl som i fenomenologin. 

Fenomenologisk hermeneutik kan förstås som ett beskrivande tolkande angreppssätt 

(Holritz Rasmussen, 1999). Ricoeur (1981) menar att utöver den enkla motsättningen 

som existerar mellan fenomenologi och hermeneutik finns en gemensam tillhörighet 

som är viktig att uttrycka tydligt. Denna tillhörighet kan kännas igen från båda 

ståndpunkterna. Å ena sidan, så är hermeneutiken grundad på basen av 

fenomenologin och på så sätt bevarar någonting inom filosofin som ändå avviker: 

fenomenologin kvarstår som den oöverträffade förutsättningen för hermeneutik. Å 

andra sidan, fenomenologi kan inte bildas utan förutsättning av hermeneutik. Det 

hermeneutiska villkoret till fenomenologin är förbundet till rollen av förklaring i 

förverkligande av dess filosofiska projekt. En berättelse är en beskrivning av upplevd 

erfarenhet (Dahlberg el al, 2001). Den fokuserar på en episod i informantens 

vardagliga livserfarenheter, vilket på något sätt illustrerar fenomenet som är temat 

för studierna. Det är däremot en viktig skillnad mellan en berättelse som är helt 

skapad av informanten och en berättelse från en intervju. Eftersom en intervju är 

resultatet av en dialog, så är berättandet direkt påverkat av forskaren. Om en intervju 

ska bli en autentisk och öppen forskningskonversation, måste den därför rikta sig mot 

fenomenet. Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur sammanboende 

partners till demenssjuka personer upplever sina vardagliga aktiviteter, och 

fenomenet är således anhörigas upplevelse av sina vardagliga aktiviteter. 

Forskningsfrågan lyder enligt följande; Hur upplever fyra partners till demenssjuka 

personer sina vardagsaktiviteter? 
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Metod  
Deltagare 
Urvalet av deltagare till studien gjordes genom ett strategiskt urval (Malterud, 1998). 

Urvalsmetoden används vid kvalitativa studier för att data ska representera syftet 

med studien. Fyra partners till demenssjuka personer tillfrågades om att delta i 

studien. Deltagarna valdes ut av en sjuksköterska vid en demensutredningsenhet vid 

ett av Norrbottens läns landstings sjukhus. Kriteriet för att delta var att personen 

skulle vara sammanboende partner till en person med utredd och diagnosticerad 

demenssjukdom.  

 

Intervjuer gjordes med fyra partners till demenssjuka personer. Tre av deltagarna var 

kvinnor och en var man. Deltagarna var i åldrarna 59 år till 75 år (median 66 år). Två 

av deltagarna var yrkesverksamma varav en var sjukskriven sedan ett år tillbaka. De 

demenssjuka var i åldrarna 69 år till 77 år (median 74,5 år). Två av de demenssjuka 

hade haft diagnosen Alzheimers sjukdom i två år och de andra två i fyra respektive 

fem år. Samtliga hade fått diagnosen fastställd inom ett år från det att symtom 

började framträda. 

Datainsamling 
Individuella semistrukturerade intervjuer utfördes av författaren i deltagarnas hem. 

Deltagarna ombads berätta hur en vanlig dag ser ut för dem. För att kunna fokusera 

på den personliga upplevelsen av de dagliga aktiviteterna och för att deltagaren 

skulle berätta om sin upplevelse relativt ostört (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001) 

användes intervju av narrativ karaktär (Malterud, 1998). Avsikten var också att förstå 

deltagarnas upplevelser genom att ta reda på motiven bakom och värdet av 

engagemang i aktiviteter (Mattingly & Fleming, 1994). En intervjuguide användes 

som stöd för intervjuaren för att vid behov kunna ställa följdfrågor om 

forskningsfrågan inte skulle täckas in av deltagarens berättande. Intervjuguiden 

utgjordes av nyckelord; t ex sysslor (de gör, de utövar själva, utövar tillsammans med 

make/maka eller vänner, stödjer/hjälper/utför åt sin make/maka), vila/återhämtning, 

värde/mening.  
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Deltagarna relaterade till sin livssituation och berättade sin egen historia. När 

deltagarens berättande täckte områdena i intervjuguiden avslutades intervjun. 

Berättandet fördes nästan ostört av deltagaren. Intervjuaren använde sig av s.k. 

”probes” samt ställde endast ett fåtal frågor under intervjun. Med ”probes” menas ett 

uppföljande uttryck av förståelse, verbalt eller inte verbalt, för att få djup i det 

deltagaren berättar (Patton, 1990). Intervjuerna varade från ca 45 minuter till ca 1 

timme och 15 minuter. Intervjuerna bandinspelades och skrevs ner ordagrant. Namn 

och platser utelämnades för att inte någon person ska kunna kännas igen. 

Analys 
Analys av data är gjord utifrån ordagrant nerskriven text av intervjuerna. För 

tolkning användes en fenomenologisk hermeneutisk metod inspirerad av Ricoeur 

(1971), och vidare utvecklad inom omvårdnadsforskning i Umeå. Metoden som finns 

beskriven av bland andra Holritz Rasmussen (1999), Sundin (2001), Söderberg 

(1999), Talseth (2001) och Zingmark (2000), innefattar rörelse mellan helheten och 

delar av texten, mellan förståelse och förklaring, närhet och avstånd, och mellan de-

kontextualisering och re-kontextualisering. Tolkningen utfördes inte lika linjärt som 

beskrivningen ovan föreslår, utan den gjordes omväxlade fram och tillbaka enligt 

följande. Till att börja med lästes texten med ett öppet förhållningssätt och intrycket 

av texten som helhet användes som utgångsläge för strukturanalysen. Texten lästes 

på detta sätt flera gånger. Sedan identifierades meningsbärande enheter som också 

lästes flera gånger. Med meningsbärande enhet avses en mening eller flera meningar 

ur texten som svarar mot syftet i studien. Följande citat får tjäna som ett exempel på 

en meningsbärande enhet.  

”En som har en Alzheimers sjuk i huset är två men alltid ensam, för man är ensam i 
alla beslut, man är ensam i det mesta, ingenting fungerar man ska ta alla beslut själv, 
man ska se till att allting fungerar.” 

 

I strukturanalysen jämfördes alla meningsbärande enheter med varandra samt 

sorterades i förhållande till dess mening innefattande rörelse mellan helhet och delar 

av texten. Strukturanalysen ledde till att 2 teman och 12 underteman identifierades.  



 10

Varje tema tolkades utifrån dess mening i sammanhanget d.v.s. hur de upplever sina 

vardagsaktiviteter som sammanboende till en person med demenssjukdom. Reflexion 

gjordes i samtliga steg i analysen. Originaltexten genomlästes när resultaten framträtt 

och slutligen tolkades texten som helhet. För att säkra trovärdighet och tillförlitlighet 

(Krefting, 1991) i tolkningen skedde en granskning av både delar av och resultatet 

som helhet i förhållande till originaltexten och i enlighet med tolkningsmetoden. För 

att optimera trovärdigheten avseende den interna validiteten hade både författaren 

och handledaren tillgång till och kunde läsa den avidentifierade ordagrant nerskrivna 

texten. Granskning genomfördes av både författaren och handledaren. Diskussioner 

fördes med handledaren i tolkningsprocessen om fynd, insikter och problem. 

Diskussionerna med handledaren bidrog till att nå en djupare reflekterande analys. 

Etiska hänsynstaganden 
Informanterna har fått skriftlig och muntlig information om studien. De har 

informerats om att deltagandet var frivilligt samt att de när som helst kunde välja att 

avstå från att delta. De har också informerats om att materialet skulle hanteras 

varsamt så att de inte skulle kunna kännas igen, men att de själva skulle kunna känna 

igen vad de sagt. Studien har godkänts av etiska kommittén vid Umeå Universitet.  
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Resultat 
I analysen identifierades två övergripande teman och tolv underteman (tabell 1), som 

beskriver hur sammanboende partners till demenssjuka personer upplever sina 

vardagliga aktiviteter. 

 

Tabell 1. Resultatets två övergripande teman och tolv underteman. 

Tema Att leva i en livssituation där de egna aktiviteterna är  
sammanvävda med den demenssjukes aktiviteter 
 

Underteman Hela livssituationen förändras 

 De egna aktiviteternas betydelse som andrum 

 Anpassning till en ständigt förändrad livssituation 

 Partnerns bibehållande av egna aktiviteter kan ge glädje och värdighet 

 Gemenskap, närhet och andra positiva upplevelser i aktiviteter tillsammans 

 

Tema Strävan efter att uppnå mening i en förändrad livssituation 
 

Underteman Värderingar som grund för aktiviteter 

 Skapande av mening genom förståelse 

 Temporalitet som förutsättning för aktiviteter 

 Skapande av sammanhang 

 Det upplevda värdet av aktiviteter 

 Upplevd begränsad frihet för egna aktiviteter 

 Att leva med otillräcklighet och sorg i det dagliga livet 
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Av det första övergripande temat framgår att deltagarna lever i en livssituation där de 

egna aktiviteterna är sammanvävda med den demenssjuke partnerns aktiviteter. 

Deras upplevelse är att hela livssituationen har förändrats och en anpassning till den 

ständigt föränderliga livssituationen sker. De egna aktiviteterna som i den förändrade 

livssituationen ges mindre utrymme får en ökad och förändrad betydelse. De egna 

aktiviteterna, som det inte finns mycket tid för, blir ett andrum. I anpassningen till 

den ständigt förändrade livssituationen blir de gemensamma och partnerns aktiviteter 

också en del av de anhörigas upplevelse av sina vardagsaktiviteter. Temat omfattar 

fem underteman (tabell 1), som presenteras med exemplifierande citat. 

 

Hela livssituationen förändras 
Det framkommer i de anhörigas berättelser att deras dagliga aktiviteter är förändrade 

på så sätt att deras partner är beroende av och lever genom dem. Deltagarna beskriver 

att de har tagit över hela ansvaret för all planering av samtliga sysslor som ska 

utföras i hemmet. Det framkommer att de är ensamma i de beslut som fattas och att 

de inte kan ventilera sina tankar och diskutera med partnern som tidigare.  

”En som har en Alzheimers sjuk i huset är två men alltid ensam, för man är ensam i 
alla beslut, man är ensam i det mesta, ingenting fungerar man ska ta alla beslut själv, 
man ska se till att allting fungerar.” 

 

I analysen av texten framkommer att ansvaret innebär att fördelningen av aktiviteter 

som utförs av dem själva, gemensamt av makarna eller utförs av den demenssjuke, 

vilar på den anhörige. De beskriver hur den demenssjuke partnerns möjligheter till att 

utföra aktiviteter helt eller delvis utgör en del i deras egna aktiviteter och är beroende 

av planering och stöd till demenssjuke för att denne ska utföra aktiviteter. En stor del 

av det praktiska arbetet vilar också på den anhörige.  

”Det kretsar ju kring det här att få dan att fungera, som jag då ser det.”  
 

Att leva i en livssituation  
där de egna aktiviteterna är sammanvävda  
med den demenssjuke partnerns aktiviteter 
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Förändringen och fördelningen av aktiviteterna har förändrats på det viset att 

upplevelsen av aktiviteterna är annorlunda. Deltagarna berättar att de egna 

rekreationsaktiviteterna tar ett betydligt mindre utrymme än de aktiviteter de kan 

göra tillsammans.  

”Vi gör ju allting tillsammans, jag har han ju med mig jämt, jämt, jämt, jämt.”  
 
Det framkommer i analysen av texten att en stor förändring är den muntliga 

kommunikationen med partnern. Samtal präglas av att de inte riktigt kan mötas i 

samtalet när partnern pratar om händelser som inträffat tidigare i livet samt upprepar 

samma frågor ideligen. Partnern kan inte heller svara på frågor och samtalen 

begränsas till ja och nej frågor samt instruktioner vad partnern ska göra. Den 

beskrivning som görs av några av deltagarna är att upplevelsen är att de aldrig har 

någon att prata med.  

 
Kontakten med vänner och bekanta beskrivs också som förändrad.  

”Ja, ja det har egentligen förändrats mycket, för vi var ju mycket i farten och vi var, 
det är vi ju fortfarande, men kanske inte på samma sätt, ja ska vi säga våran kamrat- 
umgänges krets har ju minskat.”  

 
En deltagare beskriver att den minskade kamrat- och umgängeskretsen medför 

konsekvenser för den anhörige på så sätt att möjligheten till att föra ett normalt 

samtal minskar.  

 

De egna aktiviteternas betydelse som andrum 
De egna aktiviteterna beskrivs som ett andrum, ett sätt att koppla av. Det är med 

inlevelse de pratar om arbetet i trädgården, om hantverksidéer, om att spela musik 

och sportintresset som numera följs på teve, yrkesarbetet, leken med barnbarnen och 

de rena rekreationsaktiviteter som promenader, shoppingrundor och besök hos 

vänner och släktingar. Uttryck som de använder är att de njuter, kopplar av, glömmer 

bort eller till och med kopplar till. Matlagning och städning framställs som en syssla 

där de ser ett resultat, att de uträttat något som de känner sig nöjda med efteråt. 

”När jag är på jobbet, då är det bara jobbet som gäller och därför, det är viktigt, då 
tänker jag ingenting på det som finns här hemma, och det kanske låter grymt, men det 
är alltså livsnäring för mig.” 
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”Jag klipper gräsmattan, jag behöver inte ha den här, jag kan klippa för hand…då tar 
det ett par timmar, men det gör mig liksom ingenting va, dels så tänker jag, och så får 
jag koppla av och se nåt praktiskt som jag gör.” 
 

Anpassning till en ständigt förändrad livssituation 
De anhöriga förmedlar att de anpassningar som görs i de dagliga aktiviteterna har 

vuxit fram genom en process av erfarenheter och förståelse. De beskriver att en stor 

del av anpassningen består av att den anhörige har ändrat sitt förhållningssätt och 

tempot gentemot partnern.  

”Men jag bryr mig inte om det så mycket nu, det har jag fått lära mig liksom…” 
”Jag börjar och så kommer han så småningom….” 
 

Det som de anser som triviala saker ägnar de mindre tid och kraft till.  

”Nu rättar jag aldrig till sådana petitesser, utan jag säger, -jaha, har de gjort det.” 
”Men det har jag upptäckt, att små petitesser har ingen betydelse.” 
 

Det framkommer i analysen av texten att de har fått anpassa sig till att höra samma 

saker upprepade gånger och svara på samma frågor dagligen. I texten beskrivs också 

en variation i det dagliga livet beroende på den anhöriges egen anpassningsförmåga i 

olika situationer och aktiviteter.  

”Den kan ju vara väldigt olika då, ibland kan den ju gå väldigt smidigt.” (dagen) 
 
I anpassningen inryms planering och organisation av de dagliga aktiviteterna. Det 

beskrivs att det kan vara att man skyndar sig att göra sig klar på morgonen för att 

kunna bistå eller hjälpa sin partner eller att ärenden uträttas i all hast. Deltagarna 

berättar att de passar på när den demenssjuke vilar eller att de tar med sig sin partner 

i bilen när de ska uträtta ärenden. De beskriver också att de ordnar så att någon 

kommer och är med den demenssjuke när de ska bort eller att de skriver en lapp på 

köksbordet när de åker bort. De berättar att de tar med sig partnern i aktiviteter som 

de tidigare skulle ha gjort ensamma. Någon av deltagarna berättar att denne gör 

gemensamma saker först, sen uträttas det denne behöver göra själv. Det framkommer 

i analysen av texten att de planerar noggrant för egna aktiviteter. 
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I anpassningen till partnerns avtagande förmåga att klara de dagliga aktiviteterna 

självständigt framkommer i analysen av texten att de anhöriga ”pushar” på och 

uppmuntrar för att den demenssjuke ska kunna utföra aktiviteter i det dagliga livet 

med hjälp av stöd. Det framkommer också att de informerar, förklarar och ger 

instruktioner för att partnern ska kunna utföra aktiviteter. Beskrivningar görs där det 

framkommer att anpassningen av instruktioner till partnern anpassas efter dennes 

förmåga. De berättar också att de håller uppsikt över partnern i vad han/hon företar 

sig. De väljer att göra aktiviteter som partnern utövat tidigare. Förutom att stödja och 

hjälpa partnern framkommer i analysen av texten att de också övertar aktiviteter som 

partnern tidigare utfört.  

 

Deltagarna beskriver hur planering och anpassning görs med tanke på umgänget med 

släkt och vänner. Det kan vara att de låter släkt och vänner komma och hälsa på, i 

stället för att de själva åker bort. Det kan också vara att de väljer att hälsa på 

barnbarnen, istället för att de kommer och sover över som de gjort tidigare. 

Anpassningen görs också med tanke på trygghet, de beskriver att de väljer att hälsa 

på där den demenssjuke kan känna sig trygg. 

 

I analysen av texten framkommer att en del av anpassningen föregås av en grundlig 

planering för partnern när aktiviteterna avviker från det vardagliga eller när den 

anhörige inte kommer att finnas till hands för den demenssjuke. Anpassning kan ske 

på det viset att de väljer ett annat färdsätt när de åker längre sträckor. Istället för att 

åka bil som tidigare flyger de istället.  

 

Deltagarna berättar att även om de planerar för dagliga och framtida aktiviteter så tar 

de också en dag i taget. Anpassningen är inte bara en process som fortgår hos den 

anhörige utan en ständig förändring allteftersom sjukdomen fortskrider. 

 

I analysen av texten kan en positiv anpassning i gemensamma aktiviteter och i de 

aktiviteter som de stödjer partnern i urskiljas. 
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Partnerns bibehållande av egna aktiviteter kan ge  
glädje och värdighet 
De anhöriga berättar att de aktiviteter som tidigare varit partnerns intressen och 

fortfarande är det försöker de se till att partnern kan utöva. De beskriver att de ser att 

partnern lever upp för de dagar då deras intressen kan utövas. Partnern är glad, 

målinriktad och fungerar bra i aktiviteten.   

”Så ser jag på morron redan, hon är piggare hela dan.” 
 
”Det är ju det som jag tycker är så fantastiskt, för han är ju lika bra på dans 
fortfarande som han varit i alla tider”, ”Ja på motionsdansen där är han så lycklig 
och glad......och du vet det är fort färdigt klar.”  

 
I texten från en anhörig framkommer att den anhörige upplever att om partnern får 

möjligheten utöva tidigare intressen kan det locka fram förmågan att delta och ha 

roligt.  

”Han tyckte det var roligt….men på något vis så orkade, så fixade han det.”  

 
Det framkommer också i texten av en annan anhörig att denne upplevt att glädjen hos 

partnern kan vara enbart i nuet.  

”Han har ju varit väldigt lycklig, men han glömmer ju i alla fall.” 
 

Gemenskap, närhet och andra positiva upplevelser i aktiviteter 
tillsammans 
I analysen av texten framkommer att gemensamma aktiviteter som innebär närhet, 

till exempel där man bara sitter tillsammans i solen, upplevs positivt. Det kan också 

vara att man gör utflykter i närområden.  

”Ja, det är bara att åka ut tillsammans med våra vänner då och ta kaffekorgen och så 
far vi nånstans vi behöver inte fara långt bara nånstans.” 
 

Beskrivning görs av en deltagare att vardagliga aktiviteter som att tvätta håret på 

partnern kan bli ett tillfälle att vara tillsammans där den anhörige märker att partnern 

njuter av det. Deltagarna beskriver också att de ser till att vissa intressen som man 

vet att partnern haft tidigare kan bibehållas som gemensamma aktiviteter.  

”Vi far på motionsdans, för det tycker han är vansinnigt roligt, och fortfarande 
fungerar det.”  
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I texten beskrivs hur partnern lever upp och är piggare de dagar dessa intressen kan 

utövas. Deltagarna uttrycker också att ha folk omkring sig gör att partnern blir 

”ovanligt pigg alltså”. Det framkommer i analysen av texten att de anhöriga söker 

efter upplevelsen i aktiviteterna istället för att utöva dem precis som förr. Istället för 

att fjällvandra som man tidigare gjort tillsammans försöker man att ”gå omkring lite 

och inandas miljön”. Det framkommer också i texten att man söker efter saker att göra 

tillsammans som inte är så märkvärdiga men gör att partnern mår bra. Uttryck ges 

dock för att det blir allt svårare att hitta dessa enkla men värdefulla saker att göra 

tillsammans allteftersom sjukdomen fortskrider. 

 

 

 

 
 

Av det andra övergripande temat framgår att de anhöriga försöker skapa och bevara 

upplevelsen av mening i en förändrad livssituation. Genomgående berättar de 

anhöriga om känslor kring den anpassning som de gör i det dagliga livet. Det är 

känslor som genomsyras av en vilja och en mening med de dagliga aktiviteterna. De 

anhöriga uttrycker att mening har mer med den känslomässiga innebörden i det 

dagliga livet än det praktiska arbetet att göra.  

”Ja, det är så med livet det är svårt att specificera och ta på, för det har så mycket 
med känslor att göra också. Det är inte bara det praktiska jobbet och sysslorna.” 

 
Men de beskriver också känslor som kan ses som att de inkräktar på eller som ett hot 

för en positiv anpassning. I texten ges uttryck för att det är inte lätt för den anhörige 

att veta om den anpassning som görs är den bästa.  

”Så man kanske skulle borda få en spark i baken ibland av någon,  
men alltså den som inte sparkar fel.” 

 
Temat om strävan efter att uppnå mening omfattar sju underteman (tabell 1), som 

presenteras med exemplifierande citat. 

 

Strävan efter att uppnå mening 
i en förändrad livssituation 
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Värderingar som grund för aktiviteter 
Texten avslöjar hur deltagarna ser på och hur de prioriterar de olika dagliga 

aktiviteterna samt hur och om de ska utföras. Det framkommer att de har tagit 

ställning till sina prioriteringar av de aktiviteter de utför och att ställningstagandena 

och prioriteringarna som är gjorda är individuella. I texten finns uttalanden från flera 

deltagare som tyder på att de har den inställningen att man ska ta en sak i taget och 

försöka se ljuspunkter där det finns. Men det finns också uttalanden som tyder på att 

det har med den personliga inställningen till arbete som styr prioriteringarna i det 

dagliga livet. Gemensamt är dock att de försöker göra saker på det sätt de tror är rätt.  

”Men man försöker, det är ju det människan är till för, inte ge upp så fort, försöka, 
man tror alltid det går nog, bara man provar.” 

 

Uttryck för att få fortsätta att själv vara aktiv med egna aktiviteter och att det är 

väldigt betydelsefullt för den enskilde framkommer. Behovet av att få göra någonting 

ensam och att ”man behöver lite guldkant” samt att man behöver vila huvudet uttrycks 

också. Uttryck för att partnern skulle ha velat att man håller på med det man är 

intresserad av framkommer i analysen av texten. Men det framkommer också att 

deltagarna har accepterat att förhållandet är annorlunda och att de inte prioriterar sina 

egna aktiviteter på samma sätt som tidigare. Uttryck ges för att de har tagit ställning 

till om de ska hjälpa partnern och varför de gör det.  

”För jag har svårt att tänka mig att sitta här och syssla men något annat,  
medans annat folk kommer in och hjälper honom att duscha,  
så länge jag känner att jag klarar det så att säga.”  

 
Inställningen till de aktiviteter som de övertagit och de aktiviteter som de hjälper 

partnern med är att det är ett naturligt samspel i livet. Någon av deltagarna uttrycker 

även att denne återgäldar något som partnern gjort tidigare. 

”Men det är på något sätt också, då man levt ihop länge, 
man hjälper ju varann alltså,  
det har ju varit så hela livet med olika grejor så att säga.”  
 

De deltagare som väljer att göra många aktiviteter tillsammans ger uttryck för att det 

är ett sätt att få dagen att fungera. Men de beskriver också att de gör det för partnern 

skull, för att denne ska ha det så bra som möjligt. De uttrycker att de vet vad partnern 

tycker är roligt och att de försöker göra de sakerna. 
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”Men det är ju sådär alltså, om han jämte följer med mig och lever genom mig, 
då fungerar det.” 
 

I analysen av texten framkommer att hur de tänker kring det stöd och hjälp de ger till 

sin partner för att denne ska kunna bibehålla sina aktiviteter är individuellt, samt att 

det kan variera från inget stöd till att de medvetet uppmuntrar och organiserar så att 

partnern kan utföra egna aktiviteter med stöd. Texten visar att de är inställda på att 

inte plocka bort de förmågor som finns och att ”man försöker att han ska klara det mesta 

eller så långt det är möjligt”, att vissa saker som partnern utför själv eller med stöd får 

ta den tid som det behövs och att man är tillåtande samt att man låter partnern göra 

det denne vill göra själv. Dock är det helt klart att man inte tillåter att partnern kör 

bil. Det går man inte med på. Texten avslöjar också att när man inte stödjer partnern i 

aktiviteter så är man medveten om att man övertagit mer än man borde ha gjort. 

”Du tar bort för mycket av hustruns jobb, men det gör jag, men.” 
 
Texten visar att sätt att stödja partnern på är att ”pusha” på, uppmuntra och stötta 

partnern med instruktioner för att denne ska kunna bibehålla och utföra bland annat 

vardagliga hushållsaktiviteter såsom matlagning och städning. De anhöriga tänker 

också på om den aktivitet som partnern deltar i är meningsfull.  

”Jag tror den här verksamheten på dagverksamheten är ju väldigt bra, det tror jag, 
för alla, både för mig och för han.” 

 
Texten visar att de försöker hitta gemensamma aktiviteter som fungerar eller är 

meningsfulla. Det ges även uttryck för att de uppmuntrar och stödjer partnerns 

tidigare fritidsaktiviteter. De uttrycker att de försöker medvetet att göra saker som de 

vet att partnern vill och uppskattar. De far bland annat på motionsdans, bingo och på 

utflykter i skog och mark med promenader och fiske. Men de gör också 

gemensamma aktiviteter för att de upplever att det är tryggare.  

”Alltså jag kan ju inte som göra så mycket ja, men jag har han ju alltid med mig, för 
att jag tänker så här, att jag är ju tryggare när jag har han med mig.”  

 
Det ges uttryck i texten för att de sätter partnern i främsta rummet vid valet av 

gemensamma aktiviteter. 

”Men i första läget är det ju han jag tänker på, jag gör ju det för att jag vill att han 
ska ha det så bra som möjligt, mens han fortfarande är med mig.”  
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Samtidigt som de uttrycker att umgängeskretsen har minskat ges det också uttryck 

för att ambitionerna är att partnern ska få träffa andra människor och inte bli isolerad.  

”Och att han inte ska bli sittandes här hemma och inte träffa någon.” 

 

Texten visar att det är konfliktfyllt att göra prioriteringar mellan egna aktiviteter 

kontra makens eller gemensamma aktiviteter. Det visar sig att besluta sig för vilken 

ståndpunkt de har och vad de värderar som viktigt inte är några lätta 

ställningstaganden. 

”Det har tagit mig jättemycket kraft och tid och energi, 
kan jag säga för att komma fram till det här.” 

 

Skapande av mening genom förståelse 
I texten berättar deltagarna om förklaringar till händelser i det dagliga livet som har 

att göra med partnerns sjukdom. Förklaringarna är ett resonemang om varför de gjort 

vissa val och varför de har gjort anpassningar i det dagliga livet. Deras berättelser 

visar också att de söker efter att förstå och förklara för sig själva hur sjukdomen 

yttrar sig. 

”Det är ju det som är så konstigt, men det, påminn han om en sak, en halvtimme 
efteråt, det kommer han inte ihåg, jag förstår mig inte riktigt på det.” 

 
I berättandet ges också uttryck för att de försöker förstå och förklara för sig själva 

hur de tänker i kring vissa aktiviteter som de hjälper partnern med. 

”Då kan man tänka sig att de här rutingrejorna som jag gör med honom då, då är det 
några slags rutiner som jag inte har behov av att se nåt slags resultat.” 

 
I analysen av texten framkommer tankar om hur man ska anpassa sig till ett 

gemensamt liv.  

”För att hur ska man leva med en person som inte har tidsbegrepp till exempel, som 
inte hittar till sin egen toalett, i sitt eget hem, 
som tror att man ska ligga på vardagsrumsbordet, att det är sängen?” 

 

De söker också efter svar på vad som är bäst för dem själva, vilka behov som ska 

tillfredställas.  

”Jag tror också att man kommer in själv i en viss rutin, som blir ens sätt att leva och 
det är inte säkert att det är det bästa för mig, om jag så säger, det är det ju.” ”Man 
förstår inte sitt eget behov heller tror jag.” 
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Temporalitet som förutsättning för aktiviteter 
Hur livet har varit tidigare och vad makarna gjort tillsammans samt var och en för sig 

beskrivs som betydelsefullt för vad de gör nu och hur de upplever det. Hur partnern 

varit tidigare och vad han eller hon sysslat med tidigare framställs också som 

betydelsefullt för hur de nu upplever och engagerar sig i olika aktiviteter.  

Den anhöriges egna intressen och den egna personligheten visar också på hur de gör 

prioriteringar för vad som ska göras enskilt, för partnern och gemensamt.  

Det framkommer i analysen av texten att tempot som den anhörige är van att arbeta i 

visar sig ha betydelse för upplevelsen i olika aktiviteter. Är den anhörige van att 

arbeta snabbt och att det ska hända saker snabbt krävs anpassning från den anhöriges 

sida.  

”Jag får lägga band på mig för vi är så olika personligheter.”  
 

I analysen av texten framkommer att flera deltagare har upptäckt att de själva har 

förändrats i vissa avseenden. De är beredda på att svara på samma fråga om och om 

igen, som de inte trodde att de skulle vara. 

 

Det framkommer att det umgänge som deltagarna haft tidigare samt släktens och 

vännernas acceptans till partnerns sjukdom påverkar gemensamma aktiviteter och 

upplevelsen av dessa. 

 

Skapande av sammanhang 
Stödet från kollegor, vänner, grannar och släktingar uttrycks som mycket värdefullt. 

Deltagarna ger uttryck för att det handlar om att kunna ha någon att prata med, någon 

som ställer upp med praktisk hjälp när det behövs, att någon ringer och undrar hur de 

har det, att det är nära vänner som känner den demenssjuke sen tidigare och vet vad 

det handlar om, att det är någon som tänker på dem. De beskriver att 

umgängeskretsen krymper men att de riktiga vännerna består och att de ger stöd och 

visar omtanke.  

”Dom där riktigt riktiga vännerna dom kommer,  
dom hör på samma sak varje gång.”  
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Barnen och barnbarnen och de gemensamma aktiviteterna med dem beskrivs som 

värdefulla, men också gemensamma aktiviteter med nära vänner. Att grannar och 

vänner till partnern bemöter denne på ett bra sätt och behåller tidigare gemensamma 

aktiviteter upplevs som värdefullt.  

”Att man känner att det här stödet finns och det är oerhört viktigt alltså, 
och det vet jag inte om andra förstår.”  

 
De beskriver också att man måste se sjukdomen i sitt sammanhang som en del i 

livscykeln. De beskriver det som en ständig anpassning till rådande omständigheter. 

Det ges också uttryck för att de måste se när det är dags för förändringar som de kan 

påverka själv. Exempel som ges är att sälja huset och flytta till ett mindre krävande 

boende eller att man tar hjälp av dagverksamhet eller avlastning.  

”I förlängningen, jag menar man ska ju inte spara allt tills man inte orkar.” 
 

Det upplevda värdet av aktiviteter 
Det framkommer i analysen av texten att det som de betecknar som värdefullt i de 

egna aktiviteterna är att de får möjlighet att göra saker ensamma eller med andra än 

med partnern. De beskriver att de värdesätter att få koppla av, vara ensam, att få 

tänka och få vila huvudet. De tycker också om att njuta av det de håller på med, låta 

sig uppslukas av det och att kunna se resultat av det de gjort. Samtidigt som de 

beskriver ett behov att ha någonting meningsfullt att göra så värdesätter de 

avkoppling.  

”Jag går ut och jag tar bilen och far hos nån och hälsar på eller far till stan,  
går och klipper mig, tittar på kläder, tittar bara, hur onyttig som helst.”   

 
Värdet av avkopplingen beskrivs som att de tänker på annat och att det blir ett 

avbrott där de kopplar bort tankarna från det vardagliga till något annat. Värdet av de 

egna aktiviteter upplevs också som mer betydelsefullt än tidigare. 

 

I de gemensamma aktiviteterna beskrivs värdet som att de ser att partnern njuter av 

aktiviteten, att han eller hon ser fram emot aktiviteten, ser glad ut.  

”Då kan jag koppla av när jag känner att han är lugn, 
och han njuter av tillvaron också.”  
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De beskriver också känslor av närhet och känslan av att bara finnas till tillsammans.  

Som värdefullt anges också aktiviteter med andra människor där partnern kan 

fungera såsom tidigare och partnern mår bra, att en anpassning till partnerns förmåga 

sker eller att aktiviteten är sådan att den nedsatta förmågan inte är märkbar. I 

analysen av texten framkommer att det som värdesätts är att bemötandet är sådant att 

den anhörige upplever att ett utbyte för partnern sker i aktiviteter med andra 

personer. 

 

I texten framkommer också upplevelsen av negativa värden. Det som beskrivs som 

mindre värdefullt eller misslyckat är när man ansträngt sig för att genomföra en 

aktivitet och det inte blir som man har tänkt sig.  

”Det är ju så meningslöst att ställa sig och laga mat då hon inte äter.” 
 
”För han har ju alltid tyckt om det, men han blir mest ledsen av det av någon 
anledning.” 

 

Upplevd begränsad frihet för egna aktiviteter 
I analysen av texten framkommer det känslor av begränsad frihet.  

”Men det är klart man begränsas väldigt mycket, det gör man ju”  
 
Upplevelsen av att inte kunna få vara ensam för att de inte kan eller vill lämna 

partnern ensam någon längre stund beskrivs som en begränsning av friheten. De 

beskriver också att de inte kan roa sig när den andre inte kan vara med. Att inte ha 

frihet att göra saker ostört i hemmet upplevs som en begränsning.  

”Men man kan ju inte lämna hon hemma och jag ska fara på nöjen och.” 
 
”Skulle man vilja höra nånting ska han då naturligtvis prata med mig, 
så då måste jag ju svara.” 
 

Det framkommer i analysen av texten en begränsning av umgänget med vänner för 

att deltagarna inte kan lämna partnern ensam hemma, men också för att denne inte 

vill följa med bort eller vill ha besök. Det uttrycks också som en begränsning att 

partnern vill följa och att de inte kan uträtta ärenden själva eller för att de inte kan 

förflytta sig i huset själv.  

”Nu i slutet, sista veckorna, har det varit besvärligt, för då har hon kommit fastän jag 
sagt att jag går till garaget bara, kommer hon på en liten stund, vars är du?”  
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De ger också uttryck för att de inte har fått den frihet de hade tänkt sig som 

pensionärer. 

 

Att leva med otillräcklighet och sorg i det dagliga livet 
Som ett överskuggande orosmoln finns otillräcklighet och sorg som upplevelser i det 

dagliga livet. I analysen av texten framkommer funderingar på hur de ska ordna allt, 

hur de ska orka, men även stor sorg och saknad över att mista en person som inte är 

den samme som tidigare.  

”Men det är trist att en människa förändras så där.” 
”Det brukar jag säga, att det är sorgligt, det finns bara ett ord, det är att det är 
sorgligt helt enkelt.” 

 
I analysen av texten framkommer att det upplevs som övermäktigt är allt från att det 

upplevs som jobbigt att ständigt vara initiativtagaren till olika aktiviteter, men också 

för att det upplevs som att det blir för mycket ibland. De beskriver också en slags 

otillräcklighet för att de inte vet hur de ska göra eller hur de ska klara vissa 

situationer.  

”Jag vet ju inte hur man ska göra, det är ju det där, 
man skulle vilja veta av andra som har samma problem, hur dom gör.”  

 

De beskriver att det är svårt att veta var gränsen går för hur mycket de orkar och de 

oroar sig för att de ska överskrida denna gräns.  

”Tänk om jag är sjuk fast jag inte vet om det.” 
 
”Om jag sen blir blind och jag tror att jag klarar det.” 

 
Det framkommer i analysen av texten att de upplever det som betungande att ensam 

fatta beslut och att inte ha någon att prata med när de ska fatta beslut. Det 

framkommer att de upplever det svårt att veta när de behöver hjälp och de beskriver 

det som svårt att fatta beslut om avlastning. Det beskrivs alltifrån en oro över att inte 

få sova och därmed inte orka, men också en oro över att inte veta vad de orkar samt 

en oro över att partnern inte accepterar dagverksamhet eller avlastning till en oro för 

hur de ska ordna det bäst för partnern. Det finns också en oro över vad andra 

människor tänker och tycker om de beslut de fattar. 
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Det finns både en sorg och acceptans över att det inte är som tidigare. Det 

framkommer att de upplever en saknad av gemensamma saker och av att inte kunna 

kommunicera, att få respons eller bli bekräftad i det de säger och gör. De oroar sig 

för att de inte ska kunna behärska sig och vara lugna, inte stressa och inte höja rösten 

i olika situationer eller aktiviteter. Det framkommer att de kan känna förtvivlan i 

vissa situationer eller rädsla för situationer som de inte tror sig behärska. 

 
De uttrycker att de upplever personförändringen sorglig och att de känner sig 

otillräckliga för sina partners.  

”Han har någon rädsla inom sig, det ser man ju,  
vad den står för vet jag ju inte riktigt.”  

 
Det framkommer i analysen av texten att upplevelsen är att det är ett ansvarsfyllt 

arbete de utför och att de upplever det som konfliktfyllt att vara professionell som 

anhörig. 

 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att belysa hur partners till demenssjuka upplever sina 

vardagliga aktiviteter. Anledningen till denna fokusering var att öka kunskapen om 

aktiviteters betydelse för den anhöriges hälsa. Det har i tidigare forskning pekats på 

behov av interventionsmetoder för att främja de anhörigas aktivitetsutövande samt att 

de anhöriga behöver stöd för att kunna ta hänsyn till sin egen hälsa och sina egna 

behov (Ching-Ching Chung, 1997; McGrath et al., 2000). 

 

Resultaten från denna studie visar på en komplexitet där den anhöriges egna 

aktiviteter är sammanvävda med den demenssjuke partnerns aktiviteter. Det handlar 

inte bara om det rent praktiska utförandet av aktiviteter i vardagslivet utan 

framförallt om den känslomässiga innebörden i det man gör och inte gör. De 

anhörigas situation gällande aktivitetsutövandet är förändrad och det sker en ständig 

anpassning till den förändrade livssituationen. Resultatet tyder på att en strävan att 

uppnå mening i den förändrade livssituationen är avhängig deras individuella 

värderingar som en inre ram och temporalitet som en yttre ram och förutsättning för 

aktiviteter.  
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Det framkommer i resultatet att deltagarna söker efter mening i aktiviteterna genom 

att förstå livssituationen och genom att skapa sammanhang i livssituationen. Värdet 

av de egna aktiviteterna visar sig vara betydelsefulla. Som ett orosmoln över hela 

livssituationen finns en upplevd begränsad frihet för egna aktiviteter samt en känsla 

av otillräcklighet och oro som påverkar deras upplevelse av de vardagliga 

aktiviteterna.  

 

Resultatet indikerar att de anhörigas upplevelse av de vardagliga aktiviteterna är 

individuell och att den har att göra med personlig mening. Detta är i linje med 

Hasselkus och Rosa (1997), som menar att aktivitet har två större dimensioner, 

nämligen utförande och personlig mening. Indikationer ges också för att det är 

upplevelsen i aktiviteten som har stor betydelse för den individuella tillfredsställelsen 

och den egna hälsan. Wilcock (1993) har i en teori om det mänskliga behovet av 

aktivitet presenterat en återkopplingsmodell där behoven av aktivitet har en 

trestegsroll för att bibehålla stabilitet och hälsa. Med hänvisning till denna modell 

skulle upplevelserna av otillräcklighet, oro och begränsad frihet i resultatet från 

denna studie, kunna hänföras till det steg som Wilcock menar fungerar som en 

varning när ett problem uppstår och kallar på åtgärd. Det som i denna studie 

framkommer som behov av att promenera, förstå och begripa, tillgodogöra sig idéer, 

uttrycka tankar, prata, spendera tid ensam eller med andra osv, skulle då höra hemma 

i det steg enligt återkopplingsmodellen som fungerar som ett skydd och förebygger 

störning. I resultatet återfinns också upplevelser som skulle kunna hänföras till det 

tredje steget, som betraktas vara väsentliga för individers hälsosamma överlevnad, de 

som belönar användning av förmåga, som behov av mening, tillfredsställelse, 

förverkligande och nöje. Även aspekter av tempo och temporalitet återfinns som 

upplevelser i resultatet, som Clark (1997) menar har betydelse för hälsan och 

välmåendet. När det gäller tempot visar resultatet i denna studie på en anpassning till 

den demenssjukes tempo. I resultatet finns exempel på att den anhörige höjer tempot 

för att förbereda en aktivitet för att sedan sänka tempot under sitt normala tempo i 

aktiviteter tillsammans med sin partner eller aktiviteter som den demenssjuke utför. 
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Fynden i resultatets andra tema handlar om de anhörigas strävan efter att uppnå 

mening i en förändrad livssituation och behandlar den osynliga dimensionen av 

personlig mening i mänsklig aktivitet (Hasselkus & Rosa, 1997). Begreppet mening 

som är av betydelse för aktivitet har av Persson (2001), presenterats i relation till fyra 

olika aspekter; kultur, skapande av berättelser, spiritualitet och flow upplevelser. 

Kulturen som ett viktigt samband till mening kan ses i resultatet från denna studie i 

undertemat där individuella värderingar som grund för aktiviteter utgör en inre ram. 

Värderingars betydelse för engagemang i aktiviteter finns sedan tidigare omnämnd i 

arbetsterapeutisk litteratur (Kielhofner, 1997). Denna studies resultats undertema 

som handlar om skapande av sammanhang i livssituationen inryms också i de 

kulturella aspekterna av mening (Persson, 2001). Fynden i denna studie indikerar att 

skapande av berättelser har betydelse för mening i aktiviteter. Berättandet om 

händelser i dåtid och nutid, som resulterat i undertemat ’temporalitet som 

förutsättning för aktiviteter’ och undertemat ’skapande av mening genom förståelse’, 

talar för denna aspekt av mening. Resultat i studien som handlar om det upplevda 

värdet och beskriver upplevelse av närhet och betydelsen av här och nu upplevelser 

kan hänföras till spirituell aspekt av mening (Persson, 2001). Även aspekter av flow 

upplevelser finns med som beskrivna upplevelser i denna studie. Där är det de egna 

aktiviteterna som bidrar till denna uppslukande upplevelse. 

 

Persson, Erlandsson, Eklund & Ivarsson (2001) har presenterat en preliminär struktur 

som beskriver aktivitet alltifrån en enskild syssla till aktivitet i ett livslångt 

perspektiv. Begreppet aktivitetsvärde som en förutsättning för upplevelse av mening 

med definition av tre olika dimensioner; konkret, symboliskt och självbelönande 

värde har introducerats. I resultatet från denna studie finns stöd för att värdet av en 

och samma aktivitet är individuellt. I resultatet finns exempel på aktiviteter som för 

några av deltagarna i studien har en avkopplande funktion men för en annan utgör ett 

arbete som ska uträttas med ett synligt resultat. Utifrån Persson et al. (2001) skulle 

dessa värden kunna definieras som självbelönande värde respektive konkret värde.  
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Flera av de gemensamma aktiviteterna och flera av de aktiviteter som den anhörige 

stöttar partnern till att utföra såsom denne gjort tidigare skulle kunna tyda på att de 

har ett symboliskt värde för den anhörige. Fynd i denna studie visar också på att 

upplevelsen av samma aktivitet kan vara hänföras till vad Persson et al. (2001) 

betecknar som olika kategorier i ett macroperspektiv. Utifrån denna kategorisering 

skulle upplevelser av gemensamma aktiviteter och aktiviteter som man stöttar 

partnern i, av vad som framkommit i denna studie, kunna hänföras till ibland arbete 

och ibland rekreationsaktiviteter för den anhörige.  

 

Det som kan urskiljas i resultatet från denna studie när det gäller de anhörigas 

upplevelse av balans mellan och i olika aktiviteter är framförallt att balansen 

förändrats när det gäller enskilda och gemensamma aktiviteter. Deltagarnas 

upplevelse är att de enskilda aktiviteterna har fått ett mindre utrymme. En förändring 

har också skett när det gäller möjligheter till vila och avkoppling. För de deltagare 

där till exempel matlagning och städning är gemensamma aktiviteter framställs det 

som att de har ändrat karaktär till att bli ett slags arbete som ställer krav på att de ska 

agera professionellt gentemot partnern. I resultatet framkommer också en utökning 

av aktiviteter genom att de övertagit sådant som den demenssjuke partnern gjort 

tidigare. Resultatet tyder alltså på en balansförändring mellan makarna där de egna 

aktiviteterna fått mindre utrymme men också på en förändring i hur man betraktar 

aktiviteterna. Erlandsson och Eklund (2001) har pekat på att aktivitetsmönster kan 

vara ett komplext fenomen och tar det för troligt att aktivitetsmönster inte enbart ska 

ses som enskilda aktiviteters tidsåtgång. Fynden i denna studie med en upplevelse av 

förändring av och anpassning till gemensamma och sammanvävda aktiviteter tyder 

också på att aktivitetsmönster och vad som är en hälsosam balans är betydligt mer 

komplext än bara tidsaspekter. Samtidigt som ändrad balans mellan enskilda och 

gemensamma aktiviteter tyder resultatet också på att värdet i och av olika aktiviteter 

har förändrats. Mening i det deltagarna gör i de vardagliga aktiviteterna verkar vara 

något som de mer eller mindre medvetet resonerar sig fram till. Meningen 

sammanfaller på detta sätt med hur de upplever saker och ting i sin livsvärld. Detta 

överensstämmer med Hasselkus (2002), som menar att meningen i våra dagliga liv 

finns i upplevelsen i våra dagliga liv, i medvetandets ögonblick.  
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Implikationer för arbetsterapeutisk intervention 

Komplexiteten med att den sammanboende partnerns aktiviteter är sammanvävda 

med den demenssjuke partnerns talar för arbetsterapeutisk intervention som riktar sig 

till både den demenssjuke och den anhörige. Resultatet indikerar att intervention ska 

se de dagliga aktiviteterna ur ett helhetsperspektiv och hur aktiviteterna påverkar de 

båda. I denna studie visade det sig att den demenssjukes aktiviteter och upplevelse av 

dessa påverkade partnerns upplevelse. Det kan därför antas att åtgärder som föreslås 

den demenssjuke påverkar partnerns upplevelse av sina dagliga aktiviteter när 

upplevelsen är att de är sammanvävda. Det har framkommit i denna studie att 

upplevelsen och den känslomässiga innebörden i både den anhöriges egna aktiviteter 

och de gemensamma aktiviteterna har betydelse för den anhöriges anpassning och 

upplevelsen av mening i aktiviteterna. Detta skulle i sin tur betyda att den 

demenssjukes anpassning till sjukdomen har betydelse för den anhöriges upplevelse 

av situationen. Detta är i linje med vad Nygård och Öhman (2002) pekat på; att större 

tonvikt bör läggas på att utveckla acceptans och anpassning hos personer med 

demenssjukdom och deras familjer i stödprogram gällande dagliga livet.  

Indikationer ges för att arbetsterapeutisk intervention bör se till meningsaspekter i 

aktiviteter. Persson et al. (2001) presentation av aktivitetsvärde och dess olika 

dimensioner som en förutsättning för mening förutsätter att arbetsterapeutisk 

intervention, som ska ta hänsyn till den anhöriges hälsa, bör vara utformad så att den 

beaktar det individuella aktivitetsvärdet och därmed meningen.  

När det gäller meningsaspekter har det tidigare framhållits att hänsyn måste tas till de 

värderingar som finns i varje enskilt hem, men också att interventionen måste vara 

kollaborativ och klientcentrerad eller familjecentrerad och ta hänsyn både till den 

demenssjuke och till partnern (Ching-Ching Chung, 1997; Corcoran & Gitlin, 1992; 

Gitlin et al., 1995; Josephsson et al., 2000; Toth-Cohen, 2000). I linje med 

Josephsson et al. (2000) pekar denna studie på att stöd och interventionsprogram 

inom arbetsterapi för anhöriga till demenssjuka bör vara utformade så att hänsyn tas 

till personernas individuella livshistoria och hur de skapar en förståelse för 

demenssjukdomen och dess konsekvenser i aktiviteter i vardagslivet.  
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Interventionsprogram som riktar sig till anhöriga bör också vara utformade så att de 

tar hänsyn till de individuella behoven av aktivitet, vilket Wilcock (1993) betraktar 

som tre steg i en återkopplingsmodell. Det betyder att interventionsprogram ska 

beakta upplevelser av aktiviteter som är varningssignaler, upplevelser av aktiviteter 

som för individen förebygger störning samt slutligen upplevelser av aktiviteter som 

är väsentliga för individens hälsosamma överlevnad. 

 

Metodologiska överväganden och förslag till vidare forskning 

Denna studie som hade för avsikt att få deltagarnas upplevelse av sina 

vardagsaktiviteter att framträda på ett klart och förståeligt sätt samt kunna beskriva 

och tolka deltagarnas upplevelser, använde sig av en metodologisk ansats och design 

som är fenomenologisk hermeneutisk (Holritz Rasmussen, 1999). Livsvärlden som 

perspektiv är, som tidigare har nämnts, viktig i hermeneutisk filosofi likväl som i 

fenomenologin (Dahlberg et al, 2001). Datainsamlingsmetoden med en 

fenomenologisk hermeneutisk ansats och narrativ intervju har bidragit till ett rikt 

analysmaterial. Det är också troligt att urvalsmetoden bidragit till det rika 

analysmaterialet. Det ingick dock endast fyra personer i denna studie och ingen 

hänsyn togs till hur långt framskriden sjukdomen var hos de demenssjuka i urvalet 

vilket innebär att det behövs ytterligare forskning för att kunna generalisera det man 

funnit. I livsvärldsforskning är analysen av data en process som är riktad mot att 

finna mening. Medan fenomenologisk analys är ett beskrivande arbete, så är 

hermeneutisk analys ett tolkande arbete (Dahlberg et al, 2001). I 

resultatredovisningen i detta arbete förekommer viss överlappning vad det gäller 

beskrivning och tolkning samt mellan de olika undertemana. Genomgående är 

resultatet ett komplext fenomen som kännetecknas av upplevelser där den anhöriges 

upplevelser innefattar även den demenssjukes aktiviteter, vilket gör att läsaren kan 

uppleva att viss text redan finns redovisad under annat tema. Aspekter av upplevelser 

kan vara förenade med kognitiva, emotionella och konativa dimensioner (Zingmark, 

Norberg & Sandman, 1995). I tolkningen av texten i denna studie har författaren 

gjort den bedömningen att viss överlappning kan tillåtas eftersom resultatet redovisar 

olika dimensioner av upplevelser, samt att dessa speglar viktiga aspekter i den 

anhöriges livsvärld och är värdefulla för resultatet.  
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De olika undertemana kan i resultatredovisningen uppfattas av läsaren som ojämna i 

mängden textmassa. I tolkningen av texten har författaren gjort den bedömningen att 

de olika undertemana trots ojämnt textmaterial bidrar till förståelsen av hur de 

anhöriga upplever sina dagliga aktiviteter. 

 

I all forskning, kvantitativ såväl som kvalitativ, måste forskaren handskas med sina 

antaganden för att kunna förbli öppen genom hela undersökningen. Förförståelse, 

som antaganden och fördomar, hämmar fullständig öppenhet (Dahlberg et al, 2001). 

Det är därför viktigt i all forskning att vara medveten om hur förförståelsen påverkar 

hela forskningsprocessen, allt ifrån hur problemet valdes, definierades, valet av 

metod osv. 

Ricoeur (1981), menar att de mest fundamentala betingelserna av den hermeneutiska 

cirkeln finns i strukturen av förförståelsen vilken relaterar all förklaring till 

förståelsen som föregår och stödjer den. Ricoeur (1981) menar också att läsaren av 

en text förstår sig själv framför texten, vilket är motsatsen till att framhäva sig själv 

eller ens egna åsikter och fördomar, det är att låta arbetet och dess värld att vidga 

horisonten av förståelse. I den metod som valdes i denna studie sker ett växelvis 

arbete mellan helheten och delar av texten, mellan förståelse och förklaring, närhet 

och distans samt mellan re-kontextualisering och de-kontextualisering för att kunna 

förstå och kunna tolka texten på ett utvecklande och trovärdigt sätt. För att stärka 

trovärdigheten hade både författaren och handledaren tillgång till och granskade 

analysmaterialet. Antalet personer som ingick i studien är dock begränsad och den 

forskning som är publicerad om anhörigas upplevelse om mening och värde i deras 

aktiviteter är också begränsad. Det är därför en utmaning för vidare forskning inom 

arbetsterapi att ytterligare öka kunskapen om mening och värde av aktiviteter och 

betydelsen för anpassningen i en livssituation där man lever med en demenssjuk. Det 

finns också behov av att utveckla meningssökande individualiserade 

interventionsprogram för anhöriga till demenssjuka som är hälsobefrämjande. 
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