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Förord 
 
Så är snart fyra forskningsår till ända, och jag lägger nu fram min avhandling Parrela-
tioner i förändring vid demenssjukdom. Det finns många att tacka och först går ett stort, 
varmt tack till alla äldre par som visat intresse och deltagit i studien. Det hade aldrig 
blivit någon avhandling om ni inte på ett sånt generöst sätt berättat om era liv och er var-
dag. 
 
Mitt stora tack går till min huvudhandledare docent Ulla Lundh som på ett förträffligt 
sätt handlett mig både i med- och motgång. Det har varit ett förtroendefullt samarbete 
som nästan kan liknas vid ett mästar-lärlingsförhållande. Du har hjälpt mig att planera 
min utbildning, uppmuntrat till deltagande i internationella konferenser och givit mig 
möjligheter till nationella och internationella kontakter inom forskningsområdet. 
 
Tack riktas också till min andra handledare, professor Mike Nolan vid Sheffields uni-
versitet. Du har på ett mycket generöst sätt låtit mig ta del av din långa erfarenhet och 
stora kunnande inom området, och dessutom har du stått ut med min ‘svengelska’. Vid 
Sheffields universitet finns ytterligare en person som ska ha ett varmt tack och det är 
Helen Mason som bland mycket annat hjälpt till med bearbetningen av artiklarna.  
 
Avhandlingen tog sin början i det s k Hemprojektet vid Ersta Sköndal högskola där del-
studierna bland annat fokuserar vilka funktioner och värden det egna hemmet represen-
terar och hur dessa förhåller sig till olika vårdinstitutioners. I projektet finns många 
vänner och jag vill speciellt tacka de tre projektledarna, docent Britt-Marie Ternestedt, 
professor Göran Lantz för all er uppmuntran, inte minst min tredje handledare professor 
Lennart Nordenfelt vid Linköpings universitet. Din begreppsskärpa och de intressanta 
diskussionerna om etiska ställningstaganden har varit av stort värde. 
 
Studien hade heller inte varit möjlig att genomföra utan ett gott samarbete med Geriat-
riska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Också här finns flera personer att 
tacka, men i första hand riktas tacket till Anita Källman för ditt stora engagemang. Tack 
också till Helena Gustafsson och Marie Seidlitz för hjälp med utskrifter av intervjuer, ja 
också för våra trevliga pubkvällar. 
 
Jag har gått min forskarutbildning på Tema Äldre och åldrande och tillsammans med 
alla doktorandkollegor, särskilt alla 01: or, upplevt en spännande och intressant tid. Ett 
särskilt tack till Ann-Marie Petersson på Tema Ä för all hjälp med stort som smått under 
åren. 
 
Som avslutning tackar jag min Peter för ditt goda tålamod, och för att du tillhandahållit 
en skrivarlya i London där William Shakespeare strängt blickat ned på mig från sin 
vägg och tyckts uppmana mig att hålla koncentrationen uppe. 
 
 
Avhandlingsstudien har finansierats av Vetenskapsrådet (K2002-27VX-14313-01A) 
och Vårdalsstiftelsen (K2001-024) 
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Introduktion 

Författarens förförståelse 

Föreliggande avhandling som bygger på kvalitativa intervjuer har en så kallad konstruk-
tivistisk ansats. Metoden kommer att beskrivas under metodavsnittet, men inledningsvis 
bör kort nämnas att ett av konstruktivismens grundläggande drag är att forskaren och de 
personer som ingår i en studie anpassar sig till situationen och påverkar varandra, samt 
att det är brukligt att man söker beskriva denna process. Metoden är lämplig för att stu-
dera relationer mellan människor. Det finns många perspektiv inom forskningen med 
demenssjuka. Man kan tala om två ytterligheter, en med betoning på sjukdomen och en 
annan på personen som bär på sjukdomen. 
 
Som sjuksköterska inom bland annat geriatrik har jag under ett antal år arbetat med de-
mensutredningar. Det innebär att jag är tränad att beskriva symtom hos personer med 
misstänkt eller diagnostiserad demenssjukdom1. Att utföra kognitiva tester vid uppfölj-
ning av demensläkemedel blev rutin. Enkelt uttryckt hade jag som de flesta andra i 
sjukvården ett utpräglat sjukdomsperspektiv på patienten. 
 
Liaschenko (1997) vill visa att personal inom vården ofta har en god ‘fallkunskap’, som 
i detta fall innebär att främst biomedicinska förklaringar prioriteras. Det är också den 
kunskap som förväntas av en sjuksköterska. Den här bakgrunden kan delvis förklara att 
jag i början av studien ansåg att det var viktigt att följa den kognitiva funktionsnivån vid 
sidan av mer sociala och psykologiska upplevelser av det dagliga livet hos studiedelta-
garna. För mig har avhandlingsarbetet emellertid inneburit en ‘forskningsresa’. Under 
studiens gång har jag successivt fått ett mer holistiskt synsätt, en väg mot det som Lia-
schenko (1997) benämner ‘personkunskap’. Den innebär att man söker förståelse av de 
erfarenheter som exempelvis en demenssjuk kan ge. 

Avhandlingens uppläggning 

Föreliggande avhandling består av fyra delarbeten som var och en avrapporteras i form 
av vetenskapliga artiklar. I tre artiklar sätts fokus på äldre par där den ena parten har en 
demenssjukdom. I artiklarna analyseras hur sjukdomen påverkar och formar de nära 
relationerna. Den fjärde artikeln behandlar forskningsetiska problem och ställningsta-
ganden. I tidigare studier har forskare ofta avstått från att inkludera svaga grupper som 
demenssjuka i datainsamlingen på grund av osäkerheten om hur man inhämtar deras 
samtycke. Avsikten med den fjärde artikeln är att tydliggöra metoden och etiska ställ-
ningstaganden i studien. 
 
Trots att metod och resultat har publicerats i form av olika delarbeten skall studien ses 
som en helhet. I kommande avsnitt kommer den också att beskrivas som odelbar med de 
olika artiklarna som referens. Inledningsvis ges emellertid först en beskrivning av de-
menssjukdomarnas omfattning sett i ett samhällsperspektiv samt av den metodiska och 
vetenskapliga diskussion som utgör själva grunden för studien. 
                                                 
1 I avhandlingen kommer av stilistiska skäl omväxlande benämningar användas; demenssjuk, person med 
demens eller person med demenssjukdom. De olika benämningarna betraktas som likvärdiga. 
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Bakgrund 

Demenssjukdom i ett svenskt samhällsperspektiv 

Demens definieras som en sjukdom med stadigvarande nedsättning av minne och andra 
intellektuella funktioner som till exempel orienteringsförmåga, språk och tankeförmåga. 
Samtidigt förekommer ofta förändringar i beteende och av personlighet som minskad 
initiativförmåga eller oro. Alzheimers sjukdom anses vara den vanligaste sjukdomen 
följd av vaskulär demens. I högre åldrar kan en demenssjukdom ha ett komplicerat or-
sakssammanhang. Om det är svårt att avgöra om alzheimerförändringar eller vaskulära 
förändringar dominerar sätts ofta diagnosen Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulär 
skada (Marcusson et al, 2003). Demens beskrivs i flera studier som en ‘ålders-eller åld-
randerelaterad’ sjukdom vilken innebär ett betydande medicinskt, ekonomiskt och soci-
alt problem för samhället eftersom sjukdomsfrekvensen ökar i takt med en stigande an-
del äldre2 (Fratiglioni et al 1999). 
 
Sverige har en åldrande befolkning. År 2003 var den genomsnittliga medellivslängden 
82,4 år för kvinnor och 77,9 år för män. Förändringarna är betydande. Mellan 2004 och 
2050 förväntas medellivslängden för kvinnor stiga från 82,5 till 86,2 år och för män från 
78,1 år till 83,6 (Socialstyrelsen 2005). 
 
Hög ålder ökar risken att drabbas av demenssjukdom. Den beräknas vara fördubblad för 
varje femårsklass från 60 år och uppåt. För gruppen 65-70 år är risken cirka 1,5 procent 
och för gruppen 95 år och äldre hela 45 procent. Antalet demenssjuka under 2003 be-
räknades ligga mellan 111 000 och 140 000 personer, och år 2010 beräknas det finnas 
cirka 150 000 demenssjuka. (Socialstyrelsen 2000). Under ett år beräknas cirka 23-
24 000 personer insjukna i demenssjukdom i Sverige. Av dessa antas 67 procent vara 
kvinnor (Ds 2003:47, Socialstyrelsen 2000). 
 
Denna stora grupp äldre med demenssjukdom har beskrivits i termer av en samhällets 
‘tickande kostnadsbomb’ (Wimo et al 1995). År 2000 beräknades den årliga kostnaden 
för vård och omsorg av demenssjuka i Sverige uppgå till 38,4 miljarder kronor, och 
denna kostnad förväntas således öka i takt med att antalet äldre stiger under de kom-
mande åren (Socialstyrelsen 2000).  

Från biologiskt till psykologiskt perspektiv 

Forskningen om demenssjukdomar har inte oväntat under lång tid dominerats av studier 
som utifrån medicinska utgångspunkter sökt biologiska förklaringar till förändringar i 
hjärnan och metoder för behandling (Kitwood 1997 a,b,c; Robinson et al. 1997; Phinney 
1998; 2002a; Clare 2002). Av forskningen framgår att det, utifrån ett biomedicinskt 
perspektiv, går att härleda specifika symtom till olika steg i sjukdomsförloppet. Begrep-
pet ‘steg’ kan emellertid tolkas så att sjukdomsförloppet är förutsägbart, oåterkalleligt 
och svårligen kan påverkas av andra faktorer som miljö, sociala förhållanden med mera 
(Lyman 1989). 
 

                                                 
2 Med benämningen äldre menas i avhandlingen personer över 65 år. 
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Medvetenheten om ett sjukdomstillstånd har både en objektiv och en subjektiv sida. En 
person kan vara medveten om sina minnesproblem men sakna insikt om i vilken grad de 
påverkar relationen med andra människor (Pritago & Schacter, 1991). Cotrell (1997) 
betonar att det inte entydigt går att avgöra om en person är medveten om sina symtom 
eller inte. Den demenssjuke ska därför inte bara ses utifrån sin konstaterade neurologis-
ka sjukdom utan också som en person som hanterar och anpassar sig till den nya situa-
tionen. Hon understryker också vikten av att beskriva de praktiska konsekvenser som en 
minskad sjukdomsinsikt medför i det dagliga livet i familjen. Liten uppmärksamhet har 
ägnats möjligheten att en minskad medvetenhet om demenssymtomen kan vara ett re-
sultat av speciella sociala relationer som bland annat gör det svårt att samtala om sjuk-
domen.  
 
Inom demensforskningen kan man ta lärdom av mer allmänna teorier om hantering av 
sjukdom och sjukdomsförlopp. ‘Teorin om medvetenhet’ (The Awareness Context The-
ory) utvecklades av Glaser & Strauss (1965) för att förklara hur samtal med döende pa-
tienter hanterades på sjukhus. De identifierade fyra typer av interaktionsmönster som 
baserade på graden av kunskap om patientens tillstånd samt vilken utsträckning tillstån-
det diskuterades öppet. De fyra typerna var: 

• Stängd medvetenhet (closed awareness) – där några personer (oftast personal 
och anhöriga) var medvetna om att patienten var döende, medan andra (oftast 
patienten) var omedveten om situationen, eller att samtliga var medvetna om det 
allvarliga tillståndet men några vägrade kännas vid det eller tala om det. 

• Misstänkt medvetenhet (suspected awareness) – där några personer var medvet-
na om diagnosen (oftast personal och anhöriga), och där andra misstänkte något 
(oftast patienten) och försökte bekräfta sin misstanke. 

• Ömsesidig förespeglad medvetenhet (mutual pretence awareness) – där samtliga 
inblandade var medvetna om situationen, men ingen tillkännagav den öppet och 
samtliga låtsades som de inte visste något om den. 

• Öppen medvetenhet (open awareness) – där alla inblandade parter var medvetna 
om situationens allvar och diskuterade den öppet. 

 
Hutchinson med medarbetare (1997) har testat ovanstående teori vid analys av intervju-
data med demenssjuka och med deras anhöriga. De använde också data från självbiogra-
fier, roman, fokusgrupper bestående av anhöriga, samt av deltagande observation vid en 
dagverksamhet. Denna studie visade bland annat att de demenssjuka avsiktligt valde att 
interagera med ‘stängd medvetenhet’ där de aktivt försökte dölja sina symtom. En ‘öp-
pen medvetenhet’ var emellertid att föredra då det minskade risken för osämja mellan 
den demenssjuke och de anhöriga. Studien visade att en öppen interaktion sannolikt 
krävde goda relationer inom familjen.  
 
‘Teorin om medvetenhet’ (Glaser & Strauss 1965) baseras således på kunskap om ett 
tillstånd och tar begränsad hänsyn till den känslomässiga hanteringen. Hur mycket in-
formation en person får om sitt eget sjukdomstillstånd styrs ofta av personal inom vår-
den (Timmermans 1994, Mamo 1999). Den information som en demenssjuk person får 
kan variera beroende på vilken läkare som informerar. Anhöriga och den demenssjuke 
får inte heller alltid samma typ av upplysningar (Downs et al 2002).  
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Timmermans (1994) utvecklade ‘teorin om medvetenhet’ genom att tillföra interak-
tionsmönstret ‘öppen medvetenhet’ med ytterligare tre komponenter. Dessa var: 
 

• Svävande öppen medvetenhet (suspended open awareness) där alla inblandade 
är medvetna om diagnosen men några väljer att ignorera den helt. 

• Osäker öppen medvetenhet (uncertain open awareness) där diagnosen erkänns 
men de negativa aspekterna av situationen bagatelliseras eller ignoreras, istället 
fokuseras det positiva och hoppfulla. 

• Aktiv öppen medvetenhet (active open awareness) där alla är medvetna om dia-
gnosen och talar öppet om dess konsekvenser. 

 
Salander & Spetz (2002), som studerade samspelet mellan personer med hjärntumör och 
deras närmaste, visade att trots all information kring det allvarliga tillståndet valde pa-
ren ofta att förtiga det. Interaktionsmönstret ska inte likställas med ‘ömsesidig förespeg-
lad medvetenhet’ (Glaser & Strauss 1965). Det ska inte heller likställas med ‘svävande 
öppen medvetenhet’ (Timmermans 1994) eftersom paren inte hanterade situationen ge-
nom att ignorera den. Det var snarare fråga om ett ‘ömsesidigt accepterande’ (mutual 
acknowledgement) av att sjukdomstillståndet var allvarligt och i stället för att tala öppet 
om det, försökte paren göra det gemensamma livet så meningsfullt som möjligt. 
 
Under 1990-talet anlade flera forskare (Kitwood & Bredin 1992, Goldsmith 1996; 
Downs 1997, Kitwood 1997a; b; c) nya perspektiv på demenssjukdom vilket ledde till 
ökad förståelse av de personlighetsförändringar som den demenssjuke ofta genomgår. 
Sjukdomen kom att ses som resultatet av ett samspel mellan den neurologiska funk-
tionsnedsättningen och den socialpsykologiska miljö som omger den sjuke (Kitwood & 
Bredin 1992). För att förstå en demenssjuk behövs således både en medicinsk och en 
social ansats (Goldsmith 1996). Ingen av dem har större eller mindre värde, utan det 
handlar snarare om att belysa sjukdomstillståndet från olika perspektiv. 
 
Det psykologiska angreppssättet på sjukdomen skapade ett helt nytt paradigm för forsk-
ningen (Woods, 2001). Man skapade en ny förståelse och det utvecklade med stöd av 
den nya kunskapen nya metoder i den dagliga vården av demenssjuka. I stället för att se 
den demenssjuke som ”ett tomt skal som förlorat sin själ” (Moore & Hollett, 2003), 
utvecklades ett synsätt som framhåller vikten av den individuella personens personliga 
erfarenheter, trots minnesproblem och andra symtom på demenssjukdomen. 
 
Kitwood (1997c) lanserade begreppet ‘personhood’3 . Han använder ett socialpsykolog-
iskt angreppssätt på personbegreppet vilket innebär att personen ska placeras i sitt socia-
la sammanhang. En viktig aspekt av ‘personhood’ är självkänsla, och begreppet är flex-
ibelt och kan variera i samspelet med andra människor. Kitwoods (1997c) ‘personhood’ 
har på senare tid utsatts för viss kritik. Denna kritik består bland annat i att begreppet är 
dåligt definierat, att det inte tar hänsyn till förkroppsligandet av sjukdomen, att det inte 
tar hänsyn till det omgivande samhället och att begreppet inte helt förmår spegla rela-
tionen mellan den demenssjuke och dennes familj (Adams 2005). 
                                                 
3 För begreppet personhood är det svårt att hitta en svensk synonym varför den engelska termen (kursive-
rad) kommer att användas i texten. Följande definition av begreppet avses: Det är en ställning eller posi-
tion vilken är tillägnad en människa som social varelse i relation till andra. Det innefattar erkännande, 
respekt och förtroende (Kitwood 1997c sid 8). 
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Kitwood (1997c) menar att vårdgivare omedvetet genom sitt beteende kan underminera 
den demenssjukes ‘personhood,’ och poängterar att ‘nedbrytningen’ av personligheten 
inte behöver tolkas så att agerandet orsakas av illvilja hos vårdgivare utan också bero på 
det kulturella arv vi alla har. De olika sätt ‘personhood’ kan försvagas har flera förklar-
ingar av vilka kan nämnas:  
 
• att vårdaren distraherar, manipulerar eller tvingar personen med demenssjukdom att 

bli medgörlig, 
• att vårdaren inte låter personen med demenssjukdom använda sig av den förmåga 

han eller hon fortfarande har kvar, 
• att vårdaren ger information, presenterar val i en sådan hastighet att personen med 

demenssjukdom har svårt att följa med, 
• att vårdaren i samtal eller i annan aktivitet inte ta hänsyn till närvaron av en person 

med demenssjukdom, 
• att vårdaren gör sig rolig över en persons handlingar eller uttalanden, reta, förnedra 

eller skämta nedsättande om personen med demenssjukdom (Kitwood 1997c sid 46-
47). 

 
Sabat (1994) visar på betydelsen av att få fler perspektiv på upplevelsen av en demens-
sjukdom. I en fallstudie visade det sig att maken till en kvinna som drabbats av Alzhei-
mers sjukdom ansåg att hustruns sjukdom givit henne kraftiga funktionsnedsättningar 
vilket inte kunde beläggas i de observationer som utfördes på den dagverksamhet där 
kvinnan vistades och där personalen stärkt hennes självkänsla. Enligt Sabat (1994) kun-
de flera processer av psykologisk nedbrytning identifieras som t ex att maken inte lät 
hustrun äta själv trots att hon klarade detta på dagverksamheten eller att han tagit över 
alla hushållssysslor hemma trots att hustrun fortfarande klarade av flera begränsade 
uppgifter som t ex att duka. 
 
Trots det intresse som fokuserat betydelsen av den personliga upplevelsen finns inom 
forskningen en insikt att dessa personliga upplevelser är beroende av ett samspel med 
andra människor. Kitwood (1997a) framhåller att en förståelse av ‘personhood’ vid de-
menssjukdom måste vara grundat på upplevelser, känslor och relationer, och han under-
stryker att personen med demens måste betraktas som en social varelse, och att det mås-
te råda ett ömsesidigt beroendeförhållande till personer i sin närhet (Kitwood 1997b). 
Relationen mellan den demenssjuke och andra, särskilt med den som har det huvudsak-
liga vårdansvaret, är synnerligen viktigt för att behålla det egna jaget och personligheten 
(Crisp 1999, Coleman & Mills 2001, Whitlach 2001, Phinney 2002a, b). Det är således 
inte möjligt att förstå en person med demens genom att enbart beskriva dennes perspek-
tiv eftersom personligheten formas i relation med andra och relationen utvecklas genom 
interaktion (Phinney 2002b). 
 
Trots dessa insikter finns få studier av relationen mellan närmaste vårdgivare och de-
menssjuk och hur den upplevs av båda parter (Forbat 2003). Vissa studier tyder på att 
relationen är dynamisk och ömsesidig så att både personen med demens och vårdgiva-
ren har utbyte av relationen under demenssjukdomens utveckling (Whitlach 2001). 
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Anhörigas roll i vården 

Anhörigas4 vårdinsatser är betydligt större än den vård och omsorg som samhället er-
bjuder. De anhörigas insatser uppskattas vara 2 till 3 gånger större än de offentliga (Jo-
hansson 1991). Wimo et al (2002) jämförde den tid som anhöriga lade ner på vård av 
demenssjuka med utnyttjandet av formell vård som hemtjänst och dagverksamhet. Stu-
dien visade att den informella vården var åtta och en halv gånger större än den formella 
vården och nästan 50 % av tiden ägnades åt tillsyn. Trots detta är det vanligt att anhöri-
gas arbete ses som av mindre vikt än offentlig vård och omsorg. Nedanstående citat är 
ett exempel: 
 
Anhöriginsatserna har alltid varit en viktig del av omsorgerna om äldre människor med 
behov av stöd och hjälp. Deras insatser är ett viktigt komplement [egen betoning] till 
samhällets vård och omsorgsinsatser och anhöriga utgör en allt viktigare resurs i äld-
reomsorgen idag när antalet äldre med omsorgsbehov ökar. (Ds 2003:47 s. 145) 
 
Den grupp som ger den största andelen informell vård är en äldre maka eller make (So-
cialstyrelsen 2002a). För äldre är den närmaste anhörige ofta en man eller hustru, efter-
som många sedan lång tid lever i stabila äktenskap. Mellan åren 1960 och 2000 ökade 
antalet äktenskap som varat 50 år eller längre från 32 000 till 122 000. Vilket förklaras 
av ökad livslängd, men också av minskad åldersskillnad mellan makar, samt av att 
människor ingick äktenskap i yngre år under 1940-och 1950-talen. I åldersgruppen 80+ 
var 20 procent gifta 1950, mot 31 procent 2000 och 32 procent 2002. En generell bild är 
att det är lika vanligt att gifta män vårdar sina hustrur som att hustrurna vårdar sina män. 
Få gifta par flyttar till särskilt boende, och med all sannolikhet hjälper makarna varandra 
med den omsorg som behövs. Storleken på anhöriginsatserna mellan makar är emeller-
tid så gott som omöjlig att beräkna eftersom de inte alltid är kända av den offentliga 
omsorgen (Socialstyrelsen 2004). 
 
Makars insatser som främsta vård- och omsorgsgivare gäller inte minst vid demenssjuk-
dom, även om sjukdomen ofta innebär genomgripande förändringar av äktenskapet, 
make/maka förändras från att vara en jämbördig partner till att bli vårdgivare. Den an-
hörige ger upp delar av sitt egna liv för att ta över mer ansvar för det gemensamma livet. 
Vården omfattar allt från tillsyn till tunga fysiska uppgifter. Jansson (2001) skiljer mel-
lan att bry sig om (caring about) och sörja för (caring for). Det senare begreppet inne-
bär mer praktiska uppgifter, det tidigare handlar mer om samhörighetskänsla. Tillsyn är 
den stora delen av den informella vård som utförs av anhöriga till personer med de-
menssjukdom. Wimo et al (2002) definierar tillsyn i termer av att förhindra farliga si-
tuationer, som till exempel i trafik eller hantering av eld, samt att hantera olika beteen-
destörningar som aggressivitet eller vandringsbeteende.  
 
Under de senaste åren har ett antal vårdmodeller utvecklats som visar att anhörigvårda-
rens behov är olika vid skilda tidpunkter (Kobayashi et al 1993, Aneshensel et al 1995, 
Keady 1999). Övergången till att bli närstående vårdgivare innebär en rollförändring 

                                                 
4 Med begreppet anhörig avses personer som av den äldre räknas till den nära familjen t ex make/maka, 
barn och barnbarn. 
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både för den som är sjuk och för den som intar rollen som vårdgivare, då närstående 
tvingas överta många uppgifter i det dagliga livet som den sjuka inte längre klarar av. 
 
Enligt Wilson (Wilson 1989a, b) genomgår de anhöriga, liksom de personer som drab-
bas av demens, en utveckling in i nya roller. Den utveckling som anhöriga genomgår ser 
Wilson (1989a, b) i åtta steg. Det första steget innebär att uppmärksamma ett avvikande 
beteende (noticing). Detta uppfattas endast retrospektivt, det vill säga när de anhöriga 
informeras om diagnosen demens kan man erinra sig speciella händelser som man tror 
sig veta ha berott på demenssjukdomen. Man minns beteenden som bortförklarades som 
ett resultat av trötthet eller någon annan normal orsak. 
 
Att observera ett onormalt beteende, men att hitta en normal förklaring och på det sättet 
bortse från det onormala tillhör det andra steget i Wilsons modell (discounting and nor-
malizing). Detta fortsätter tills det onormala beteendet upprepas så ofta att det inte läng-
re går att bortförklara. 
 
Då misstänker den anhöriga att allt inte står rätt till inträder en ny period (suspecting). 
Den följs av modellens fjärde steg, ett sökande av en förklaring och därefter av en dia-
gnos (searching an explanation). Steg fem inträder när väl diagnosen är satt kan de an-
höriga blicka tillbaka. Den närståendes avvikande beteende kommer nu i ett annat ljus 
(recasting). 
 
Det sjätte steget innebär att ta på sig vårduppgiften (taking it on). Detta görs med reflek-
tion över det som varit, men utan insikt om hur vårdbehoven kommer att utvecklas och 
vilka krav som kommer att ställas på den anhörige. Snarare känner anhöriga en moralisk 
plikt att ta på sig uppgiften. 
 
Det sjunde steget innebär att den anhörige arbetar med den dementa personen och möter 
ett stort antal problem som ska lösas (going through it). De flesta problemen åtgärdas 
genom att den anhörige successivt utvecklar erfarenheter och kunskap. Anhöriga måste 
lita till den egna kunskapen och endast begränsat anhörigstöd eller avlösning. Wilson 
beskriver hur anhöriga ofta genomgår en fysisk och psykisk nedbrytning innan de slut-
ligen överväger institutionsboende. Detta leder till steg nummer åtta som innebär att 
vårdansvaret överlämnas till den offentliga vården, även om anhöriga fortsätter att hålla 
kontakten genom täta besök i demensboendet (turning it over).  
 
Att ta på sig vårdansvaret sker naturligt för de flesta anhöriga, men med viss ovilja och 
olustkänsla hos andra (Sällström 1994, Almberg & Jansson 1994). De studier som har 
fokuserat på utvecklingen av vårdgivarroll visar att en nybliven vårdgivare som inte har 
någon tidigare erfarenhet av vårdgivande eller tidigare arbete i den professionella vår-
den, snabbt och framgångsrikt går in i rollen (Nolan et al 1996). Närstående blir i många 
fall experter genom att pröva sig fram. De saknar teoretiska kunskaper men utökar suc-
cessivt sin erfarenhet genom den egna vårdsituationen (Hasselkus 1988). 
 
Tidigare forskning om anhörigvård har framförallt varit inriktad på stresshantering och 
på individens förmåga att hantera problem och svårigheter i vården. Forskningen bygg-
de i stor utsträckning på transaktionsmodellen (Lazarus 1966). Enligt den är stress en 
individuell upplevelse, d v s det som upplevs som stressade av en person behöver inte 
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nödvändigtvis vara det för en annan. En första bedömning av varje möjlig stressfaktor 
görs för att undersöka om den representerar ett hot, en skada eller en utmaning. Om så 
är fallet görs en andra bedömning för att fastställa om individen har förmåga att hantera 
situationen. Stress uppstår endast om kraven överstiger de resurser som finns för att 
klara av en uppgift (se t ex Nolan et al 1996, Nolan et al 1998). 
 
Vårduppgiften är dock i många fall krävande och stressframkallande, och forskningen 
har i detta avseende bidragit med viktiga insikter om anhörigvårdarnas situation. Men 
många forskare har valt att enbart studera negativa aspekter, vilket har lett till ett ofull-
ständigt eller endimensionellt synsätt (Collins et al 1994, Boland & Sims 1996, Bor-
germans 1998). På 1980-talet började forskarna också undersöka positiva och tillfreds-
ställande faktorer i vården (Davies 1980, Hirschfeld 1983, Motenko 1988, 1989), och 
det är nu klarlagt att de flesta anhörigvårdare, om de tillfrågas, faktiskt anger många 
positiva erfarenheter (Lundh 1999, Nolan et al 1996, Socialstyrelsen 2001, Kristensson 
Ekwall 2004). 
 
Stöd till anhörigvårdare har i många fall inte varit klart definierade och saknat logisk 
grund. Anhörigvårdaren har betraktats som en resurs (Twigg & Atkin 1994), och insat-
serna har främst inriktats på att den anhörige skall kunna behållas i vården och därmed 
förebygga inflyttning till särskilt boende (Nolan et al 1996, Zarit et al 1999). 
 
Senare tids forskning har bidragit till en ökad förståelse för den svåra emotionella stress 
som anhöriga genomgår i samband med den dementa personens inflyttning till särskilt 
boende (Davies et al 2000, Davies 2001, Sandberg 2001) och de problem anhöriga upp-
lever i sin egen rollförändring, integrering och samverkan med personal i det nya boen-
det (Hertzberg 2002, Socialstyrelsen 2002b, Lundh et al 2003). 

Relationer mellan personer med demens och make/maka 

Ovanstående avsnitt visar att den traditionella forskningsansatsen inom demensområdet i 
allmänhet och Sverige i synnerhet, betonar den demenssjukes (se t ex Robinson 2000) 
eller den anhöriges (se t ex Sällström 1994, Almberg 1999, Jansson 2001) perspektiv. 
Den tredje stora gruppen studier har ett personalperspektiv eller behandlar personalens 
vård-och omsorgsrelationer med demenssjuka (se t ex Kihlgren 1992, Edberg 1999, 
Normann 2001). 
 
Få studier har behandlat relationen mellan en person med demens och dennes 
make/maka och hur relationen förändras under sjukdomens utveckling (Perry 1995; 
Keady 1999; Forbat 2003; Sällström 1994). Några studier har behandlat relationen ur 
makens/makans perspektiv (se t ex Sällström 1994; Perry 1995; O’Connor 1996, Perry 
& O’Connor 2002; Caron & Bowers 2003). Den vårdgivande maken/makan arbetar 
främst för att bevara kvarvarande förmågor (Perry 1995), och att den demente personens 
deltagande i beslut om det dagliga livet (O’Connor 1996,1999). Den demenssjuke ses 
inte som en vårdtagare (Sällström 1994), utan som en partner, eller snarare min partner 
(Perry 1995; Perry & O’Connor 2002). 
 
En senare utveckling av forskningen studerar relationen mellan personen men demens 
och hans/hennes vårdgivande make och hur den relationen förändras med sjukdomens 
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utveckling (Keady, 1999; Keady & Nolan, 2003). En av de banbrytande studierna inom 
området var Hirschfelds (1983) studie med 30 personer med demens och deras vårdgi-
vande anhöriga, makar respektive barn.  
 
Hirschfeld (1983) introducerade begreppet ömsesidighet (mutuality). Hon kunde konsta-
tera att det föreligger ett negativt samband mellan den anhöriges förmåga att se tillfreds-
ställelse och mening i sin situation, och sannolikheten att den demenssjuke ska flytta till 
särskilt boende. En låg grad av ömsesidighet ledde oftare till att den demenssjuke ma-
ken/makan flyttade till vårdinstitution. Hirschfeld (1983) identifierade fyra olika rela-
tionsmönster med hänsyn till grad av ömsesidighet. Dessa var: 
 

• Hög ömsesidighet med inre styrka där den demenssjuka parten fortfarande har 
en viktig funktion i den anhöriges liv och en förlust av den demensdrabbade 
skulle innebära en stor förlust i den anhöriges liv. 

• Hög ömsesidighet med yttre styrka där den demenssjuke har en viktig funktion 
för den anhöriges livsstil t ex att det finns ett ekonomiskt beroende. 

• Låg ömsesidighet där den anhörige ser demenssymtomen som ett stort hinder för 
att kunna relatera emotionellt till den sjuke. 

• Ingen ömsesidighet där de demenssjuka spelar inte någon positiv roll i de anhö-
rigas liv och de anhöriga skulle känna sig lättade om den demenssjuke flyttade 
till ett särskilt boende eller avled. 

 
För att utveckla kunskapen om relationens betydelse har Keady (1999) byggt vidare på 
Corbins & Strauss (1988) begrepp ‘arbete’ (work) vilket i detta sammanhang inte avser 
ett fysiskt arbete utan definieras som en uppsättning strategiska handlingar utförda av en 
individ eller ett par, ensamma eller i samarbete med andra för att klara av en eller flera 
sidor av en sjukdom samt det dagliga livet för den sjuke och hans eller hennes partner. 
Keady (1999) genomförde intervjuer med demenssjuka och deras make/maka i avsikt 
att studera deras relation från den tidpunkt då de först märkte symtomen tills de fick 
diagnosen och tiden därefter. Resultaten tolkades i olika sätt att samarbeta (working). 
 

• Arbeta ensam (working alone) – då en av makarna arbetar isolerad. Detta sker 
ofta tidigt i sjukdomsutvecklingen då personen med demens försöker dölja sina 
symtom för make/maka eller senare då sjukdomen gått så långt att personen med 
demens inte längre kan delta på samma sätt i interaktionen.  

 
• Arbeta var för sig (working separately) – När både personen med demens och 

make/maka är aktivt engagerade, men arbetar parallellt. Den ena försöker dölja 
sjukdomen medan den andra misstänker och försöker ta reda på vad som är fel 
och bekräfta sina misstankar. Detta kan vara en svår period som skapar spänning 
i relationen.  

 
• Arbeta tillsammans (working together) – när båda parter är öppna och berättar 

för varandra om sina upplevelser - tillsammans söker och får hjälp och gemen-
samt försöker göra det bästa av situationen. Detta förutsätter diskussioner och 
överenskommelser mellan parterna. 
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• Arbeta isär (working apart) – när det inte finns grund för en gemensam relation. 
Detta kan bero på en tidigare dålig relation som försämras ytterligare av sjuk-
domen eller på grund av problem som uppstår under sjukdomsutvecklingen eller 
under perioder då makarna arbetar var för sig. (Keady & Nolan 2003 sid 29) 

 
Enligt Keady var ett viktigt syfte för make/maka i de flesta vårdgivande relationerna att 
hålla kvar relationen intakt med personen med demens så att han/hon hade en aktiv roll 
och kunde bibehålla sitt eget jag så långt som möjligt. 

Avhandlingens syfte 
Det övergripande syftet var att utveckla kunskap om det vardagliga livet för personer 
med demenssjukdom och deras sammanboende make/maka. Studien fokuserar parrela-
tionen5 mellan makarna och hur den förändras över tid. Syftet var att studera hur äldre 
makar samarbetar för att hantera demenssjukdomen i vardagen. 

Metod 

Grundad teori som forskningsansats 

Tidigare studier som behandlat demenssjukas perspektiv i intervjustudier saknas i hög 
grad, det gäller särskilt longitudinella studier av äldre par där den ena av makarna bär på 
sjukdomen. Vid valet av metod för sådana studier där tidigare forskning är sparsam är 
grundad teori särskilt lämplig (Charmaz 1990). Det är logiskt att välja grundad teori 
(Charmaz 2000, Glaser & Strauss, 1967) eftersom den kan ge nya förklaringar som bi-
drar till förståelse av sociala processer och kan utforska generella skeenden och inte 
enskilda personer (Guvå & Hylander 2001 sid 16). 
 
En grundad teori behandlar en företeelse som är under förändring, i en process. Glaser 
(1978) skiljer mellan två processteorier, nämligen basal socialpsykologisk process och 
basal social strukturell process. De förra kan handla om att drabbas av en viss sjukdom 
och den senare om strukturella förändringar. Glaser (1978) menar att den basala social-
psykologiska processen är den mest använda, och är fundamental för den här avhand-
lingen. Grundad teori är också lämplig då syftet är att utforska sociala processer över tid 
(Glaser & Strauss 1967, Charmaz, 2000). 
 
Teorin beskrevs första gången 1967 av Glaser & Strauss i den ofta refererade boken The 
discovery of grounded theory. Syftet var att utveckla ett alternativ till den dominerande 
kvantitativa forskningen inom sociologin för att generera och verifiera en teori ur all 
form av data (Glaser & Strauss, 1967). 
 
Grundad teori har flera likheter med andra kvalitativa ansatser men skiljer sig från andra 
genom att olika metoder vävs samman till en helhet innefattande hela forskningsproces-
sen, från problemformulering och urval av data till bearbetning och analys. Syftet med 
grundad teori är således att få fram nya empiriska data som gör det möjligt att förstå och 

                                                 
5 Fortsättningsvis kommer i avhandlingen parrelation endast åsyfta relationen mellan äldre makar, således 
inte t ex äldre kvinna och dotter. 
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förklara en social process (Guvå & Hylander 2001). Grundad teori har sju karaktäristika 
som är viktiga utgångspunkter för föreliggande studie (McCann & Clark 2003): 
 

1. Teoretisk känslighet som relaterar till förmågan att förstå data som hjälper fors-
karen att styra undersökningen. Teoretisk känslighet uppnås genom att forskaren 
öppet studerar datamaterialet utan en förutbestämd hypotes samt genom att in-
hämta kunskap från litteratur (Glaser 1978). 

2. Teoretiskt urval som innebär att urvalet styrs av analysen där de framväxande 
idéerna styr fortsatt datainsamling. Med hjälp av teoretiskt urval kan rik data 
samlas in och urvalet kompletteras så att kategorier fylls på, variationer i data 
upptäcks och luckor inom och mellan kategorier definieras (Charmaz 2000). 

3. Konstant jämförande analys där datainsamling och analys pågår samtidigt. Den 
jämförande metoden innebär att forskaren jämför olika människor, synsätt, situa-
tioner, händelser, berättelser och erfarenheter. Forskaren kan också jämföra data 
från samma individ vid olika tidpunkter. 

4. Kodning och kategorisering av data där mönster och händelser identifieras. 
5. Teoretiska memos och diagram ses som del av analysprocessen. Memos är an-

teckningar som skrivs under hela forskningsprocessen. Diagram visar visuellt 
vilka relationer begrepp har med varandra. 

6. Användningen av litteratur för att öka den teoretiska känsligheten och konstruk-
tivt öka tolkningsutrymmet och ge nya idéer till tolkningen.  

7. Integrering av studien där det stora antalet kategorier reduceras genom gruppe-
ring, integrering av annan litteratur i den framväxande teorin (se ‘emergent fit’ 
nedan), samt selektivt urval av data när teorin, kategorierna och underkategori-
erna är identifierade så att mer data kan samlas in för att utvidga teorin (McCann 
& Clark 2003, Charmaz 2000). 

 
En grundad teori måste uppnå vissa kriterier för att den ska betraktas som grundad i 
data. En teori måste vara tillräckligt intressant för att fånga läsarens intresse. De katego-
rier som kommer fram under analysen måste passa data och teorin måste kunna förklara, 
samt förutsäga vad som händer inom det området en studie berör. Vidare ska teorin ha 
en relevans för området (Glaser 1978). Slutligen, och kanske det viktigaste kriteriet är 
teorins modifierbarhet, det vill säga öppenhet för utveckling när ny kunskap inom om-
rådet växer fram (Glaser 1978, Guba & Lincoln 1989). 

Olika inriktningar inom grundad teori 
Det finns en kritik mot att flera studier kommit alltför långt bort från den metod som 
ursprungligen formulerades av Glaser & Strauss 1967 (Eaves 2001). Ofta har en upp-
blandning skett med fenomenologin som har ett livsvärldsperspektiv och sätter det stu-
derade fenomenet och inte en social process i centrum (Baker 1992, Benoliel 1996) Gla-
ser och Strauss har emellertid själva utvecklat två skilda inriktningar. För att lättare ha 
möjlighet att skilja de olika inriktningarna åt kan följande tre frågor ställas: 
 

1. Vad i verkligheten kan utforskas? Vilken är verklighetens form och natur? (on-
tologi) 

2. Vilken är relationen mellan den som innehar kunskap och forskaren? (epistemo-
logi) 
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3. Hur kan forskaren ta reda på den önskade kunskapen? (metodologi) (Lincoln 
1992, Annells 1996) 

 
Mycket kortfattat kan sägas att Glaser (1978) står för den mer positivistiska och ur-
sprungliga grundade teorin i den bemärkelsen att han hävdar att verkligheten finns i data 
och att forskaren ska upptäcka den (Annells 1996). Positivismen betraktar verkligheten 
som förutsägbar och kan delas upp i till varandra oberoende variabler och processer som 
kan mätas (Rodwell 1998). Strauss och hans medförfattare Corbin (1998) har en mer 
relativistisk syn på verkligheten och menar att det finns en verklighet som forskaren kan 
ta reda på, men att verkligheten alltid tolkas (Annells 1996). Vad det gäller förhållandet 
mellan forskaren och studiedeltagaren/forskningsobjektet anser den ursprungliga grun-
dade teorin (Glaser & Strauss 1967) att det finns ett oberoende mellan dessa. Forskaren 
har möjlighet att genom strikt metodologisk kontroll (metodologi) hålla en distans mel-
lan sig själv (subjektet) och studiedeltagaren (objektet) (Annells 1996, Rodwell 1998). 
Strauss och Corbin däremot skiljer inte lika starkt mellan objektet och subjektet utan ser 
i stället att forskaren själv blir aktivt involverad i metoden och talar om att kunskap ska-
pas genom tolkning av en mångfald av perspektiv (metodologi) (Annells 1996).  

Konstruktivistisk grundad teori 
Charmaz (2002) menar att grundad teori inte är en ansats som leder till en exakt bild 
eller fotografi av det studerade utan borde snarare liknas vid ett tolkat porträtt av en 
liten del av ett socialt liv som är i ständig förändring. Konstruktivismens grunddrag är 
att varje enskild individ konstruerar sin förståelse av egna erfarenheter och händelser. 
Det innebär att personer med likartade erfarenheter kan tolka fakta subjektivt på olika 
sätt. För att få en fullständigare bild av ett fenomen, t ex upplevelsen av att ha en speci-
fik sjukdom, krävs flera olika perspektiv för att bilden ska bli tillräckligt nyanserad. Den 
konstruktivistiska ansatsen baseras således på uppfattningen att intervjuade har en 
mångfald av upplevelser och att kunskap och medvetenhet om detta är av stor betydelse 
(Charmaz 2000).  
 
I analogi med vad som sagts finns antagandet att ‘verkligheten’ skapas inom varje indi-
vid, att det finns en mångfald av ‘verkligheter’ och att dessa bara kan studeras i sin hel-
het. Den konstruktivistiskt inriktade forskaren anser att det inte går att hålla sig objektiv 
utan han/hon själv och studiedeltagaren interagerar och påverkar varandra, samt till-
sammans skapar en förståelse av verkligheten (Rodwell, 1998), i stället för att forskaren 
själv ‘upptäcker’ den (Glaser 1978). 
 
Inom positivistiskt inriktade metoder anses forskaren kunna hålla sig objektiv gentemot 
sitt studieobjekt, en god forskning anses den vara som förekommer inom kontrollerade 
sammanhang, och de metoder som används ska vara testade. Inom konstruktivismen är 
den metodologiska betoningen på förståelse, och en god forskning fokuserar den sub-
jektiva upplevelsen (Rodwell, 1998). 
 
Den konstruktivistiskt inriktade grundade teorin prioriterar fenomenet och ser således 
både data och analys som en delad erfarenhet mellan forskaren och studiedeltagarna. 
Charmaz (2000, 2002) menar att det en mångfald av verkligheter existerar, data reflek-
terar forskarens och studiedeltagarnas ömsesidiga konstruerande och att forskaren på-
verkas av den del av världen som forskningen berör. 
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Kvalitetskriterier inom konstruktivistisk ansats 
Guba & Lincoln (1989) och Rodwell (1998) framhåller två olika kvalitetskriterier för en 
konstruktivistisk ansats, tillförlitighets- (trustworthiness) och äkthetskriterierna (authen-
ticity). Tillförlitlighetskriteriet rör kvaliteten på själva forskningsprodukten, och äkt-
hetskriteriet rör kvaliteten på forskningsprocessen.  
 
Tillförlitlighetskriteriet har fyra olika dimensioner att ta ställning till, nämligen trovär-
digheten (credibility), pålitlighet (dependability), anpassningsbarhet (conformability), 
samt överförbarhet (transferability). De fyra olika dimensionerna har sina motsvarighe-
ter inom kvantitativ forskning där trovärdigheten motsvaras av intern validitet, pålitlig-
heten av reliabilitet, anpassningsbarheten av objektivitet och överförbarheten av extern 
validitet. 
 
Trovärdigheten behandlar frågan om resultatet kan bedömas som trovärdigt och riktigt. 
För att stärka en studies trovärdighet kan forskaren använda sig av flera olika strategier. 
Bland andra kan följande nämnas: 

• datainsamling över tid som underlättar identifikationen av framträdande mönster 
och lättare förhindrar en förvanskning av informationen, 

• triangulering där ny typ data jämförs med en annan (Jfr konstant jämförande 
analys inom grundad teori, se ovan),  

• medbedömning av en forskare som inte direkt är involverad i datainsamlingen, 
men har kunskap om metoden och som har som uppgift är att ställa frågor, ge 
råd och lägga till nya perspektiv, 

• kontrollera sina resultat mot studiedeltagarna. 
 
Pålitligheten tar upp processerna kring datainsamling, analys och tolkning av data och 
om de faller inom ramen för konstruktivistisk forskningsansats. Viktiga strategier inom 
denna dimension av tillförlitlighetskriteriet är även här triangulering, där olika typer av 
data kontrolleras mot varandra och hur denna jämförelse påverkar datainsamling och 
analys. En andra strategi är att hålla ett noggrant forskningsprotokoll med avseende på 
anteckningar och, utskrifter som är kopplat till studien, men också hur analysen gått till. 
Allt för att en utomstående forskare ska kunna följa och granska forskningsprocessen. 
 
Anpassningsbarheten är ett sätt att bedöma att studiens resultat är kopplade till data och 
till studiens kontext. En utomstående granskare ska kunna följa logiken/den röda tråden 
från rådata till slutprodukt. Resultatet ska relatera till kontexten och till studiedeltagar-
na, inte vara en reflektion av forskarens tankar om forskningsområdet. Primärt i dimen-
sionen anpassningsbarhet är att de olika perspektiven på området ska komma fram. För 
att stärka anpassningsbarheten kan strategierna triangulering och noggrant forsknings-
protokoll användas. 
 
Dimensionen överförbarhet ska inte förväxlas med generaliserbarhet då en av grunderna 
i den konstruktivistiska ansatsen är att varje kontext och erfarenhet är unik. Inom kon-
struktivismen finns också antagandet att de preliminära (tentativa) resultaten i den aktu-
ella kontexten kan appliceras och fungera i en annan. Användbarheten för en studies 
resultat bedöms av den som läser forskningsrapporten. Forskaren i studien ansvarar för 
att tillhandahålla tillräckligt med information för att en överföring av resultaten till en 
annan kontext ska vara möjlig.  
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Äkthetskriteriet är som tidigare nämnts en indikator på forskningsprocessens kvalitet, 
och har fem dimensioner. De är rättvisa (fairness), ontologisk äkthet (ontological 
authenticity), pedagogisk äkthet (educative authenticity), katalytisk äkthet (catalytic 
authenticity), samt taktisk äkthet (tactical authenticity). Dimensionen rättvisa ska säker-
ställa att olika perspektiv kommer till tals i studien, och den uppnås till fullo om studie-
deltagarna får göra en bedömning av resultatet. För de deltagare som inte har möjlighet 
att delta i denna process ligger ansvaret på forskaren att anpassa framställningen så att 
de olika perspektiven tydliggörs. Rodwell (1998) anser att rättvisa börjar med ett full-
ständigt informerat samtycke och sedan fortsätter med att fortlöpande överlägga med 
studiedeltagarna. Det är nödvändigt för att uppnå ett balanserat synsätt. I denna förhand-
lingsprocess har alla involverade fullständig information. Det är viktigt att forskarans 
perspektiv inte blir dominerande. 
 
Den ontologiska äktheten handlar om att studien måste visa att deltagarna lärt sig något 
om sig själva eller om studiens kontext. Detta innebär att den kunskap som utvecklas 
kommer till direkt nytta för studiedeltagarna. Den pedagogiska äktheten ska leda till en 
ökad förståelse och respekt för andra och en värdering av andras perspektiv. Den kataly-
tiska äktheten fångar de förändringar, ofta praktiska, som en studie åstadkommer. Till 
slut den taktiska äktheten innebär att den förändring som den katalytiska äktheten be-
handlar måste vara önskvärd för den grupp människor den avser att gälla och att den 
också ska stärka den aktuella gruppens ställning.  

Användning av befintlig teori 
Som en del av denna studie används metoden ‘emergent fit’ som tidigare beskrivits av 
Glaser, (1978) och som rekommenderas av flera kvalitativa forskare (Morse 1994, Wu-
est 2000). ‘Emergent fit’ innebär att en redan existerande teori används som data i kom-
bination med nya data, för att olika tentativa kategorier ska fyllas på. På så sätt utveck-
las en redan befintlig teori och motverkar också att överlappande teorier bildas. När 
datainsamling och analys pågår samtidigt kan likheter med annan litteratur framkomma. 
Forskaren använder då en befintlig teori som ny data vilken då får samma betydelse 
som exempelvis text som baseras på intervjuer. Styrkan med en grundad teori är dess 
modifierbarhet. ‘Emergent fit’ ska inte likställas med en deduktiv ansats, det vill säga att 
en teori används i sin helhet som ett raster över ny data. I stället använder forskaren den 
redan etablerade teorin som om den vore empirisk data, det vill säga forskaren strävar 
efter att med ny data fylla på de kategorier som finns beskrivna i teorin för att förbättra 
och modifiera den (Wuest, 2000). Glaser (1978) menar att de redan existerande begrep-
pen måste tjäna sin plats i den framväxande teorin och inte accepteras okritiskt.  
 

Fallstudiens plats inom grundad teori 
Fallstudier används inom grundad teori (Strauss & Glaser, 1970) för att fokusera analy-
tiska abstraktioner och för att beskriva, verifiera eller generera en teori. Målet här är inte 
att uppnå detaljerad beskrivning av det valda fallet för dess egen skull, utan graden av 
fullständighet styrs av den framväxande teorin. En grundad teori kan inte genereras från 
en fallstudie utan måste kompletteras med andra data (Strauss & Glaser, 1970). 
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Syftet med en fallstudie är att få ut det mesta möjliga av berättelsen, och den teoretiska 
analysen hålls implicit. En fallstudie strävar efter generalisering och testning av en teori 
och berättelsen är ett medel. Betoning vid en fallstudie ligger på att göra teorin explicit 
och strukturerad (Strauss & Glaser 1970). 

Principer för den kvalitativa intervjun 

Kvale (1997) menar att syftet med en kvalitativ intervju är att beskriva och förstå cen-
trala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till. Den kvalitativa forsk-
ningsintervjun söker beskriva specifika situationer och handlingsförlopp ur den inter-
vjuades värld. Det är inte allmänna åsikter som efterfrågas. 
 
De grundläggande principerna för ansatsen konstruktivistisk grundad teori har stor och 
avgörande betydelse för hur intervjuerna utformas och hur analysen utförs (Charmaz 
2000). En intervjustudie inom grundad teori har som syfte att definiera och undersöka 
processer. Här finns en skillnad mellan den objektiva grenen av grundad teori och den 
konstruktivistiska. Inom den objektiva är intervjun ett sätt att samla fakta och intervju-
frågorna är att betrakta som verktyg. Inom konstruktivistisk grundad teori skapar inter-
vjuaren och den som blir intervjuad samtalet tillsammans. Till skillnad från mer objek-
tivt inriktad forskning samlar den konstruktivistiskt inriktade forskningen på synsätt 
istället för på fakta (Charmaz 2002). Charmaz (2002) ser en fördel i att göra upprepade 
intervjuer då intervjuaren har möjlighet att korrigera misstag och ges möjlighet till en 
fylligare beskrivning av frågeområdet.  
 
På senare tid har flera studier publicerats med erfarenhet av att intervjua personer med 
demenssjukdom (se t ex Swane 1998, Sabat 2002, Clarke & Keady 2002), men också 
demenssjuka själva har bidragit med kunskaper om hur det är att delta i en intervjustu-
die (McKillop & Wilkinson 2004). James McKillop, själv demenssjuk, framhåller bland 
annat vikten av att: 
 

• göra det så bekvämt som möjligt under intervjun exempelvis genom att tala di-
rekt till den som är demenssjuk, undvika störande ljud i omgivning, låta den sju-
ke själv välja intervjutid m.m. 

• skapa en god relation exempelvis genom att vara uppmärksam på intervjuperso-
nen, inte visa medlidande, men däremot gärna visa empati, vid upprepade inter-
vjuer - alltid försöka minnas den tidigare vilket är ett sätt att visa respekt. 

 
Sabat (2002) framhåller att intervjuarens sätt påverkar studiedeltagaren och om missför-
stånd uppstår behöver detta inte bero på demenssjukdomen utan det kan bero på den 
situation under vilken intervjun genomförs. En intervjuare kan inte förutsätta att en per-
son öppnar sig och om han/hon väljer att inte göra detta behöver det inte bero på sjuk-
domen. Sabat (2002) menar att man inte kan förutsätta att en person med demenssjuk-
dom är villig att diskutera ämnen som kan upplevas som känsliga eller förnedrande med 
en främling. Om personen undviker vissa ämnen behöver detta inte bero på dålig insikt 
på grund av sjukdomen. 
 
Swane (1998) menar att demenssjuka inte enbart vill tala om vad som hände förr i tiden. 
Att demenssjuka ofta har problem att orientera sig i tid och har en försämrad ‘tidshori-
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sont’ innebär inte att de är historielösa. Under intervjun måste hänsyn tas till att en per-
son med demenssjukdom kan röra sig i en annan ‘tidshorisont’. Det kan vara värdefullt 
att se sig om i rummet och se om det finns ledtrådar som kan hjälpa intervjuaren. Det 
kan röra sig om fotografier eller minnen från resor (Wenger 2002). 
 
Den kvalitativa intervjun skrivs ofta ut till text för att underlätta analysarbetet. Tran-
skription är en metod som används för att göra inspelad data tillgänglig i text. Genom 
att transkribera översätts talspråk med en uppsättning regler till skriftspråk med en an-
nan uppsättning (Linell 1994, Kvale 1997). Att skriva ut något ordagrant, verbatimt, 
innebär att texten ska vara trogen det inspelade samtalet, men helt troget kan det inte bli 
då det non-verbala och kontextuella språket som gester inte fångas upp (Kvale 1997, 
Poland 2002). 
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Studiens genomförande 
I enlighet med studiens metod har olika faser som datainsamling och analys skett paral-
lellt, men för att göra texten bättre strukturerad kommer beskrivningen ta upp en fas i 
taget. 

Att få tillgång till fältet 

Under våren 2001 planerades studien och kontakter togs med en geriatrisk klinik där 
demensutredningar genomförs. Vårdenhetschefen vid den aktuella mottagningen som 
var kontaktperson informerades om studien och om önskemålet att tjugo par skulle en-
gageras. Kriterierna för studien var att personen med demenssjukdom skulle vara dia-
gnostiserad, sammanboende och såväl att den demenssjuke själv som make/maka skulle 
kunna ge informerat samtycke till att delta i studien. Paren inkluderades mellan septem-
ber 2001 och juni 2002, varefter både demenssjuka och sammanboende make/maka 
tillfrågades. Om intresset var positivt lämnade kontaktpersonen namn och adress till 
författaren av avhandlingen som sedan sände hem skriftlig information, adresserad till 
personen med demenssjukdom. Telefonkontakt togs efter cirka en vecka för att höra om 
intresset bestod. Om så var fallet bestämdes en tid för en första intervju. Vid varje inter-
vjutillfälle informerades paret gemensamt om studien och samtycke inhämtades. 
 

Utvecklande av intervjuguide och den kvalitativa intervjun 

Intervjuerna var halvstrukturerade och frågeområdena ska betraktas som vägledande i 
samtalet. Frågorna var inledningsvis strukturerade kring följande områden6; hemmet, 
minnesproblemen, livskvalitet, värdighet och autonomi. Intervjun med den demenssjuke 
och anhörig behandlade samma frågeområden, samt genomfördes samtidigt av två in-
tervjuare i skilda rum med strävan att få fram bådas perspektiv. Intervjuerna med den 
demenssjuke fick ändå en annan karaktär än den med maken/makan. De var något mer 
strukturerade och styrande då hänsyn togs till att intervjuerna inte skulle vara för tröt-
tande och ta för lång tid. Intervjutiden med personen med demenssjukdom maximerades 
till 45 min enligt rekommendationer från tidigare studier (Clarke & Keady, 2002). 
 
Varje intervju analyserades utifrån ovan nämnda grundade teori innan nästa genomför-
des, och på så sätt anpassades intervjuguiden till varje enskild studiedeltagare. För att ha 
en möjlighet att följa en utveckling över tid behölls de ursprungliga frågeområdena, 
men föregående intervju följdes alltid upp i nästa. Under datainsamlingens gång fick 
andra frågeområden större vikt för studien, som t ex makarnas relation och frågor om 
framtiden. 
 

                                                 
6 Som en utgångspunkt för frågeställningarna användes följande referenser; Lantz 2002, manus (hemmet), 
Marcusson et al 2003 (minnesproblem), Nordenfelt 1991 (livskvalitet), Nordenfelt 2004 (värdighet), 
Sandman 2004, manus (autonomi). 
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Rekrytering till studien 

Åtta kvinnor och tolv män med en demenssjukdom deltog i studien (se bilaga 1). Den 
mest förekommande diagnosen var Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulär skada (12 
personer), två personer hade vaskulär demens, en person hade Alzheimers sjukdom med 
tidig debut och fem personer Alzheimers sjukdom med sen debut. Åldern var vid stu-
diestart mellan 65 och 84 år. De sammanboende anhöriga var mellan 66 och 85 år, och 
makarna hade levt tillsammans mellan åtta och sextio år, hälften av paren hade levt ihop 
i över femtio år. Av de tjugo paren deltog 12 par i alla fyra intervjuerna. Bortfallet be-
rodde på dödsfall, ökad sjuklighet hos make/maka samt egna önskemål att avstå från 
fortsatta intervjuer. Bortfallet redovisas mera i detalj i bilaga 1. 

Datainsamling 

Studien hade en longitudinell datainsamling över 18 månader. Fyra kvalitativa intervju-
er genomfördes i parens hem med sex månaders intervall. Vid varje intervjutillfälle 
överlämnades en liten blomma för att skapa god relation och ge inledning till ett första 
samtalsämne. Intervjuer spelades in på band. Makarna intervjuades samtidigt av två 
intervjuare (Ingrid Hellström och Ulla Lundh). Under de fyra intervjuerna fanns en kon-
tinuitet så att samma intervjuare intervjuade samma respondent vid varje tillfälle. Efter 
varje intervju genomfördes Mini Mental State Examination7 (Folstein et al, 1975) för att 
uppskatta den kognitiva funktionsnivån (se bilaga 1). Förutom intervjuerna och minnes-
testet fördes även korta anteckningar om intervjutillfället och samtalen före och efter. 
Vid flertalet av dessa tillfällen bjöds intervjuarna på kaffe då det gavs tillfälle att vid 
behov ytterligare ge information om studien och möjlighet att skapa en god relation.  
 
Kontakten mellan intervjuerna upprätthölls via telefon i avsikt att skapa gott samarbets-
klimat och för att samla information om eventuella förändringar. Kontakten togs då 
ibland med den demenssjuke personen ibland med make/maka beroende på vem som 
svarade i telefonen. Det var i detta sammanhang viktigt att inte värdera kontakten med 
den anhörige högre än kontakten med personen med demens. Vid dessa telefonsamtal 
fördes en kort anteckning. Under studiens gång visade det sig att det var värdefullt att 
med hjälp av fotografier dokumentera platser eller föremål, som den demenssjuke fram-
höll som betydelsefulla. Fotografier finns från elva hem och exempel på sådant som var 
betydelsefullt i hemmet var ärvda möbler, tavlor, uteplatser, katt eller trädgårdar. 
 
Sammanlagt genomfördes 132 intervjuer mellan september 2001 och december 2003, 
samt två deltagande observationer med två studiedeltagare vid två olika dagverksamhe-
ter under 2002-2003. Därtill kommer en personalintervju vid en av dagverksamheterna. 

                                                 
7 Mini Mental State Examination (MMSE) är ett kognitivt test som mäter mentala funktioner. Den maxi-
mala poängsumman på testet är 30 poäng. Testet är uppdelat i två delar. Den första delen är en bedöm-
ning av tids- och rumsorientering, förmågan att registrera tre föremål och grad av uppmärksamhet. Andra 
delen bedömer förmågan att namnge två föremål, följa en muntlig och en skriftlig uppmaning, samt slut-
ligen skriva en mening spontant (Folstein et al, 1975). 
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Transkribering av intervjuerna och översättning av texten 

Samtliga intervjuer spelades in på band. De skrevs ut i text som sedan analyserades. 
Författaren till avhandlingen skrev själv ut ungefär 70 av de 132 intervjuerna, och resten 
transkriberades av två sekreterare. Centralt har varit att ta fram en text som gör det möj-
ligt att analysera vad som sägs, inte hur. Transkriptionen av intervjuerna i texten ligger 
nära skriftspråket. Det innebär bl a att stor bokstav användes i början av varje yttrande 
eller tänkt mening, och att hummanden, skratt och upprepningar utan betydelse för in-
nehållet har utelämnats. En tolkning har också skett vid utskriften då talstörning på 
grund av demenssjukdomen kunde förekomma. 
 
Stora delar av de utskrivna intervjuerna översattes till engelska för att möjliggöra analys 
(se vidare under avsnittet dataanalys) och gemensamma diskussioner mellan projektets 
medarbetare, Ulla Lundh, Mike Nolan och Ingrid Hellström. Översättningarna utfördes 
av Ingrid Hellström och Ulla Lundh. Detta innebar ytterligare en tolkning av de inspe-
lade samtalen, men nämnas bör att oklarheter diskuterades ingående. De citat som an-
vändes för att belysa resultaten har språkgranskats av Mike Nolan. 

Dataanalys 

Data från intervjuerna är grundläggande för studien. Anteckningarna från intervjuerna, 
telefonsamtal och fotografier ska ses som kompletteringar och hjälp i analysarbetet. 
Som nämnts ovan är syftet med grundad teori att skapa en teori genom en analysprocess 
som består av en systematisk kodning och jämförelse av materialet. Data, i detta fall 
transkriberad intervjutext, kodas vartefter den samlas in för att under arbetets gång nå en 
alltmer abstrakt nivå. 
 
En teori växer inte fram av sig självt ur data, utan en dataanalys är en process som krä-
ver ett aktivt arbete (Morse 1994). Varje intervjutext lästes i sin helhet för att identifiera 
meningsbärande delar av texten. Det är den delen av analysen som Morse (1994) be-
nämner sovring (sifting). Forskaren sållar bort det som inte har betydelse för studien och 
reducerar data. I den här studien genomfördes sovringen med hjälp av ‘klipp och klistra-
funktionen’ i programmet Word. De reducerade textavsnitten sammanfogades sedan till 
ett nytt dokument där själva kodningen rad för rad tog vid och avsnitt i texten markera-
des med överstrykningspenna. Denna typ av kodning kallas öppen (Charmaz 2000) där 
forskaren mer i detalj studerar texten, och där analysen ligger nära det studiedeltagarna 
berättat under intervjun. Här har forskaren hjälp av så kallade grundläggande begrepp 
(sensitizing concepts) (Glaser 1978, Charmaz 2000) det vill säga de begrepp som utgör 
utgångspunkten. I den aktuella studien var utgångspunkten begrepp och värden koppla-
de till hemmet, som livskvalitet, autonomi och värdighet. Grundläggande begrepp an-
vänds bara som en utgångspunkt för den inledande datainsamlingen (Charmaz 2000). 
 
Den öppna kodningen utfördes av två forskare (Ingrid Hellström och Ulla Lundh) obe-
roende av varandra. Resultaten diskuterades sedan och flera nya textdokument skapades 
under arbetets gång, det vill säga de textdelar som kodades öppet sammanfogades under 
olika kategorinamn. Under analysarbetet översattes stora textavsnitt till engelska för att 
möjliggöra gemensamt analysarbete i forskargruppen. Efter den öppna kodningen tog 
den jämförande analysen vid. Då jämfördes de enskilda respondenternas diskussioner 
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kring frågeområdena över tid, men skillnader mellan olika deltagare analyserades också. 
De olika kategorierna som kom fram under den öppna kodningen jämfördes med var-
andra. Detta är en metod att syntetisera data genom att föra samman olika personers 
erfarenheter för att beskriva ett typiskt mönster (Morse, 1994). 
 
Inför varje ny intervju lästes och analyserades den föregående för att på så sätt kunna 
förfina och anpassa frågorna. Denna metod är en del av det teoretiska urvalet. Syftet är 
att förfina idéer, utan att utöka antalet intervjuade (Charmaz, 2000). De två intervjuerna 
från varje tillfälle med respektive par analyserades, och en jämförelse mellan de olika 
frågeområdena gjordes inom paret. Enkelt uttryckt följdes paren longitudinellt i tjugo 
parallella spår för att betona varje pars unika relation. Emellertid fanns alltid en öppen-
het att införliva nya idéer från intervjuer med andra par en den som var aktuell för stun-
den. Det fanns också ett praktiskt skäl till att hålla parallella spår då t ex den fjärde in-
tervjun med par nummer 8 genomfördes på samma dag som den tredje intervjun med 
par nummer tjugo. 
 

Etiska ställningstaganden 

Forskningsetikkommittén vid Linköpings universitet har prövat och godkänt den ansö-
kan som lämnades in till kommittén våren 2001 (Dnr 01-175). I avhandlingen har arti-
kel fyra helt ägnats åt etiska problem och ställningstaganden i samband med den aktuel-
la studiens genomförande. Trots att Helsingforsdeklarationen och liknande dokument 
beskriver de ledande principer som gäller vid forskning som involverar människor åter-
står mycket arbete kring frågor om hur man som forskare rent konkret involverar sårba-
ra grupper som personer med en demenssjukdom i ett forskningsprojekt. I tidigare stu-
dier har vissa grupper i samhället, t ex personer med försämrad kognitiv förmåga och 
barn, ofta betraktats som sårbara och därför exkluderats med hänvisning till problem 
kring frågor om informerat samtycke. På senare tid har rättigheten för sårbara grupper 
att få göra sina röster hörda i forskning uppmärksammats. Att avgöra hur forskaren på 
bästa sätt ska involvera dessa grupper kräver speciella etiska ställningstaganden. 
 
De etiska ställningstaganden som tagits i den här studien kommer att diskuteras med 
utgångspunkt i fyra grundläggande etiska principer; 

1. autonomiprincipen vilken innebär att personers självbestämmande ska respekte-
ras, 

2. godhetsprincipen vilken innebär att strävan ska vara att göra gott och balansera 
strävan mot,  

3. principen att inte skada, 
4. samt rättviseprincipen vilken innebär att alla bör behandlas lika och eventuella 

skillnader måste kunna motiveras (Beauchamps & Childress 2001; MRF 2002). 
 

De olika principerna går dock inte alltid att distinkt särskilja i det praktiska forsknings-
arbetet. 
 
Att respektera och tillförsäkra respondenternas rätt till att själva bestämma om de ska 
delta i en studie är den första principen att ta hänsyn till. Principen respekterades på 
flera nivåer i studien. Den första kontakten med de par som passade inklusionskriterier-
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na togs av personal som inte var direkt involverade i studien. Dock fanns en patient-
vårdarrelation som skulle ha kunnat påverka viljan att säga ja till deltagande i studien, 
men denna eventuella påverkan låg utanför forskarnas kontroll. Om det var möjligt till-
frågades båda makarna samtidigt vid utredningsenheten, men maken/makan fungerade 
ofta som ‘språkrör’ för den demenssjuke parten. I de fall maken/makan inte fann det 
lämpligt att ingå i studien var makens/makans önskemål överordnad den sjukes. Genom 
att maken/makan har ett ‘veto’ kan inte den demenssjuke betraktas som självständig i 
individualistiska termer, men risken för obehag minskade. Till de par som visat intresse 
att delta i studien sändes som nämnts ett brev med information om studien. Brevet var 
adresserat till personen med demenssjukdom. Inför varje intervju informerades paret 
gemensamt och skriftligt informerat samtycke inhämtades. En man med demenssjuk-
dom hade svårigheter att skriva sin namnteckning varför muntligt samtycke inhämtades 
i detta fall. Vid behov kompletterade forskarna med mer information efter avslutad in-
tervju. Sammanfattningsvis kan sägas att den här typen av studie är det av största vikt 
att autonomiprincipen ska ses som en pågående process, inte som ett statiskt tillstånd. 
Informerat samtycke inhämtades inte bara vid ett tillfälle utan också under intervjuns 
gång, t ex genom att förklara att samtalet bandades för personer som undrade över 
bandspelaren. 
 
Godhetsprincipen kan vägas mot principen att inte skada, det vill säga vinsterna för re-
spondenterna kan vägas mot risken att delta i studien. Studien visade sig i flera fall stär-
ka självkänslan både hos den som var demenssjuk och hans eller hennes make/maka. 
Några uttryckte att det var roligt att någon ville lyssna på dem. En man (respondent) 
med Alzheimers sjukdom uttrycker det så här: 
 
Interjvuare(I): Jag tror att jag tagit de flesta frågorna här, hur upplevde du 

att bli intervjuad så här? 
 
Respondent(R): Jo men det var trevligt. 
 
I:  Bara trevligt. 
 
R:  Ja, man känns inte bortglömd då heller, tycker jag. 
 
I:   Det är viktigt att få höra vad du har att berätta också. 
 
R:  Och så träffa lite annat folk som man inte gör dagligen, utan 

det är skönt det också, se nya ansikten. 
 
I: Ja just det, jo när du inte kommer ut på samma vis så förstår 

jag att det, det blir ett avbrott. 
 
R:  Det känns bara bra. (E2 249-259) 
 
För att minska risken för att skada och för att öka vinsten med att delta togs flera ställ-
ningstaganden. Forskarna i studien försökte skapa en god relation med paren och det 
gjordes bland annat med hjälp av en blomma som överlämnades vid varje intervju. Här 
fanns en risk för att paret skulle påverkas att tacka ja till fortsatt medverkan i studien 
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(autonomiprincipen), men fördelen med den kontakt som blomman medförde bedömdes 
överväga. Det var också viktigt att under själva intervjun skapa en så trygg situation 
som möjligt och att vara observant på eventuella trötthetssymtom hos personen med 
demens.  
 
Eftersom ordet demens kan upplevas kränkande använde intervjuaren demensdiagnosen 
först då den demenssjuke själv använt sjukdomsbeteckningen. Annars användes benäm-
ningen minnesproblem för att minska risken för kränkning. 
 
Fotografering av platser eller föremål var aktuellt vid elva tillfällen och i samband med 
den var det viktigt att se till att inga personer eller fotografier på andra personer fanns 
med på bilderna. Vid sista intervjun fick studiedeltagarna utskrifter på de digitala bilder 
som tagits i deras hem och godkänt att de får användas i studien. Material behandlas 
konfidentiellt. Vid transkriptionen av intervjuerna har personnamn eller ortnamn som 
kan röja personers identitet uteslutits eller ändrats. Vissa enskilda citat eller beskriv-
ningar kan emellertid inte helt ha anonymiserats för personer som väl känner deltagare. 
Särskilt gäller detta fallstudien (artikel II). Paret har dock godkänt berättelsen och tolk-
ningen av den. De utskrivna intervjuerna och andra dokument som är kopplade till in-
tervjuerna, samt MMSE-blanketterna har ett kodnummer vars identifikationslista förva-
ras inlåst. 
 
MMSE som del i metoden var speciellt problematiskt ur etisk synvinkel. Trots att ambi-
tionen var att låta personen med demens komma till tals användes ett objektivt mått för 
att mäta den kognitiva funktionsnivån över tid. Testet avslöjar brister, men säger ingen-
ting om upplevelsen av demens. Valet att låta MMSE ingå kan i efterhand betraktas som 
felaktigt då risken att skada eller kränka studiedeltagarna överväger vinsten av att låta 
testet ingå i studien. Det råd som kan ges till framtida studier är att om ett objektivt mått 
som MMSE ingår bör testet utföras av någon annan än den som utför intervjun och/eller 
vid ett särskilt tillfälle. 
 
Rättviseprincipen talar starkt för att inkludera personer med demens i vetenskapliga 
studier och därmed låta personer som sällan fått göra sin röst hörd i forskning komma 
till tals. En ytterligare aspekt av rättviseprincipen är att betrakta båda rösterna i varje par 
som likvärdiga, det vill säga intervjuerna inom varje par har genomförts individuellt och 
konfidentiellt av två intervjuare samtidigt i skilda rum. I principen ska också hänsyn tas 
till om riskerna och vinsterna med ett deltagande är jämt fördelade i gruppen deltagare. 
Vid intervjuerna med de demenssjuka i studien togs hänsyn till intervjuns längd (maxi-
merad till 45 min) för att minska risken för att personen med demenssjukdom skulle bli 
för trött. 
 
Den viktigaste erfarenheten från studien är att istället för att enbart förlita sig på allmän-
giltiga principer som exempelvis Helsingforsdeklarationen, är det lika viktigt att anpas-
sa studiedesignen för den aktuella gruppen människor. Genom att noga anpassa desig-
nen kan fler sårbara grupper få möjlighet att göra sina röster hörda. 
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Studiens resultat 

”Vi gör saker tillsammans” 

 
Jag har haft ett mycket gott minne och sen bara det blåser bort, men jag 
är mycket glad över att vi kom samman så att min man kan hjälpa mig. 

 
Ovanstående citat belyser flera ingångar till studiens resultat. Det handlar om äldre par 
som lever tillsammans och hjälper varandra med vardagliga saker. Det som generellt 
skiljer studiedeltagarna från andra äldre par är att den ena parten har en diagnostiserad 
demenssjukdom och har erfarenhet av att ”minnet blåser bort” samt av hur minnespro-
blemet kan hanteras i vardagen så att paret kan fortsätta att leva tillsammans. 
 
Resultatredovisningen tar sin utgångspunkt i avhandlingsprojektets fallstudie (artikel II) 
som visat hur äldre par agerar i det dagliga livet för att anpassa sig till demenssjukdo-
men. Först presenteras berättelsen om herr och fru Svensson som får inleda redovis-
ningen: 
 
Herr och fru Svensson träffades i en kyrkokör i december 1993 och gifte sig vid mid-
sommartid året därpå. Allt sedan dess har de haft än nära och kärleksfull relation. Vid 
studiens start var fru Svensson 83 år gammal och hennes make 86 år. Fru Svensson har 
ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt arbete för kyrkan där både hon och hennes make 
varit medlemmar i över 60 år. Fru Svensson har varit missionär i Afrika i mer än 30 år. 
Hon har alltsedan ungdomsåren tillhört en frikyrklig församling och i tjugoårsåldern 
fick hon en kallelse att ”Gå till Kongo”. Hon hörsammade kallelsen. Förutom semes-
tervistelser i Sverige stannade hon kvar i Kongo fram till pensioneringen. Där arbetade 
hon som husmor och förman. Efter pensioneringen reste hon runt till olika församlingar 
i Sverige och höll föredrag om vistelsen i Afrika. På senare år har hon varit en aktiv 
medlem i kyrkan och bland annat arbetat i kyrkans cafeteria. Emellertid var den insats 
som hon såg som mest betydelsefull att hon regelbundet deltog i det förbönsprogram i 
närradion som producerades av församlingens medlemmar. Programmet är inte regis-
serat i förväg utan kräver att den som håller förbön interagerar direkt med den som 
ringer in till studion. Herr Svensson har också varit aktiv i frikyrkans verksamhet. Han 
arbetade regelbundet i cafeterian och ansvarade för disken. Han har under sitt yrkes-
verksamma liv arbetat som busschaufför och förman på bussbolaget. Paret bor i en 
villa som herr Svensson själv byggt på 50-talet, och till huset hör en stor trädgård som 
båda är angelägna om att hålla i gott skick. 
 
Efter fyra års äktenskap fick fru Svensson sin demensdiagnos och båda tolkade det som 
om det fanns en mening i att de gifte sig på äldre dagar. Fru Svensson framhöll att det 
skulle ha varit svårt för henne att klara sig själv nu när hon börjat glömma, och herr 
Svensson å sin sida såg en ny mening i äktenskapet att nu var hans uppgift att hjälpa 
och stötta sin fru. Emellertid var denna hjälp inte ensidig då han också framhöll vilken 
betydelse hustruns närvaro hade för honom. 
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Det grundläggande hos dessa makar var att de ”gjorde saker tillsammans” både i och 
utanför hemmet. Kyrkan var en central plats i deras liv, och en av de viktigaste händel-
serna var fru Svenssons medverkan i förbönsprogrammen. Maken framhöll att det var 
betydelsefullt för hennes självförtroende. Deltagandet krävde dock makens stöd och 
hjälp. Han höll reda på vilka dagar som sändningarna gick, han skjutsade henne till och 
från studion och svarade på olika frågor om t ex nästa sändningstid. Eftersom denna 
aktivitet var så viktig i fru Svenssons liv återkom hon ofta med frågan ”Är det inte fre-
dag [sändningstid] snart?”  Makarna talade öppet med varandra om minnesproblemen 
och deras konsekvenser även om demensdiagnosen sällan eller aldrig nämndes vid 
namn. Trots denna öppenhet i kommunikationen gjorde herr Svensson mycket ‘arbete’ 
ensam för att vardagen skulle fungera och för att han inte skulle visa eller påpeka för sin 
fru att hon ”blivit glömsk”. Han utförde detta ‘arbete’ för att höja hustruns självförtro-
ende och för att de skulle kunna fortsätta all leva tillsammans. 
 
Men markeras bör att en större del av det vardagliga arbetet utförde paret tillsammans. 
En återkommande kommentar var att de hjälptes åt. De uppskattade varandras sällskap. 
Att de gift sig så sent i livet såg kallade de ”Livets efterrätt”. De hade olika uppgifter i 
hemmet, och hela tiden försökte de bygga på det fru Svensson fortfarande klarade av 
och satte stort värde på. Bland de uppgifter som hon värderade var att laga mat och att 
baka. Matlagningen innebar inga större problem, men det var svårare att baka. Maken 
hjälpte henne då genom att hålla reda på vilka ingredienser som behövdes eller vilken 
tid som degen skulle vara inne i ugnen. Herr Svensson stödde henne på sådant sätt att 
hennes redan försämrade självkänsla inte minskade genom att ”kolla och övervaka”. 
Istället deltog han i hushållsarbetet och höll henne sällskap i köket. Han påpekade aldrig 
att hon gjort några misstag. 
 
Under den tid intervjuerna genomfördes började maken ta över fler och fler sysslor då 
hustruns minne försämrades. Han fick utföra alltmer arbete ensam. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att paret inte såg det gemensamma ‘arbetet’ som arbete i 
egentlig mening utan som ett sätt att fortsätta att leva tillsammans. De använde således 
olika sätt för att skapa en miljö där parrelationen gavs möjlighet att fungera (‘a nurtura-
tive relational context’, artikel I) vilken bör förstås som ett sätt för att skapa en ny grund 
för förändrade förhållanden. Analysen av data visar att det inte går att särskilja herr och 
fru Svenssons olika liv och betrakta dem som två individer, där den ena parten ger vård 
och den andra behöver vård eftersom båda personerna så ofta upprepade ”vi gör saker 
tillsammans”. Studiens (artikel II) resultat visar att parrelationen (‘couplehood’) var 
överordnad ‘personhood’. I den följande analysen kom parrelationen i fokus och fall-
studien blev utgångspunkten för ny analys av hela intervjumaterialet för att testa dess 
relevans hos de andra paren. 
 

Den tysta överenskommelsen 

Analysen visar att det fanns ett samband mellan hur paren samtalade om minnespro-
blemen och hur de samverkade i det dagliga arbetet och hur det påverkade den stödjan-
de relationen mellan makarna. Teoretiskt sätt skulle makarna kunna samtala om de-
mensdiagnosen och dess konsekvenser eftersom samtliga hade fått information om den i 
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utredningen på den geriatriska mottagningen. Men det var inget studiedeltagarna vanli-
gen valde att tala öppet om i det dagliga livet. De fokuserade snarare på att ”ta en dag i 
taget” och försökte göra det bästa av varje dag. Studien kunde kategoriseras i olika ty-
per av interaktionsmönster och grad av medvetenhet: 
 

• om diagnosen; 
• om minnesproblem och dess konsekvenser;  
• om risk för framtida försämring av minne och av relaterade problem; 
• om den inverkan minnesproblemen har på maken/makan. 

 
Makarnas samtal om sina upplevelser av sjukdomen verkade i många fall styras av en 
tyst överenskommelse att inte tala om den. Men interaktionsmönstret varierade. Ett par i 
studien hade en mycket nära relation i ett 50 årigt äktenskap men talade i stort sett aldrig 
om demenssjukdomen och dess konsekvenser, trots att båda hade kunskap om diagno-
sen. Hustrun beskrev det så att hon var som ”en struts som stoppade huvudet i sanden” 
när hon inte ville tala om sjukdomen och inte heller om vad som skulle kunna hända i 
framtiden. En tolkning skulle kunna vara att maken inte hade insikt om sin diagnos och 
sina symtom men när det verkligen gällde agerade maken relevant. Vid ett tillfälle blev 
hans hustru akut sjuk, och en ambulans tillkallades. Ambulanspersonalen, som inte kän-
de till hans demenssjukdom, frågade honom om vilka mediciner hustrun tog, och han 
kunde informera personalen att han led av Alzheimers sjukdom, och det kunde vara 
riskabelt om han skulle redogöra för makans mediciner. Uttalandet visar att han både 
kände till sin diagnos och kunde bedöma vilka konsekvenser sjukdomen kunde medfö-
ra. 
 
Om en gemensam överenskommelse saknades inom paret fanns en risk att de alltmer 
gled isär. Det fanns också några sådana exempel på mönstret i studien. Ett par med ett 
47-årigt äktenskap berättade själva att deras relation inte var särskilt nära. De verkade 
leva två separata liv. De beskrev sjukdomen på helt olika sätt, och man märkte att det 
fanns en viss misstänksamhet makarna emellan. Hustrun var inte alltid säker på om hen-
nes make, som hade en demenssjukdom, alltid talade ”sanning” utan att han bara spela-
de och drog fördel av sin sjukdom. Maken å sin sida berättade om tillfällen då han känt 
sig kränkt för att hustrun inte riktigt förstod hans problem. Men det bör ändå framhållas 
att det övervägande antalet par dock hade en tyst överenskommelse om hur de skulle 
samtala och hantera sjukdomen. För att den skulle fungera krävdes att maken/makan 
klarade av att ändra sin prioritet om vad som var viktigt och hantera potentiella konflik-
ter i relationen. 

Makarnas gemensamma arbete för en stödjande relation 

Herr och fru Svensson (artikel II) upprepade ofta ”vi gör saker tillsammans”. Hanter-
ingen av diagnosen och dess konsekvenser genom en ömsesidig överenskommelse var 
ett sätt som paren använde för att ‘arbeta tillsammans’. Andra sätt berörde mer praktiska 
uppgifter i vardagen. Det kunde även finnas en ömsesidighet bland dessa. Ett deltagan-
de par kunde både makan och hennes demenssjuke man betraktas som i behov av stöd i 
vardagen. Makan hade en reumatisk sjukdom vilken gjorde henne till stor del beroende 
av rullstol. Maken som hade Alzheimers sjukdom beskrev deras situation som ”en har 
huvudet och den andra benen”. Med det menade han att hans hustru fick hålla reda på 
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uppgifter som han på grund av minnesproblemen fått svårare att utföra, och han hjälpte 
sin hustru med olika praktiska uppgifter. Hustrun berättade att trots att maken som vis-
serligen mycket öppet talade om sina minnesproblem inte alltid insåg konsekvensen av 
dem, men hon poängterade att hon skulle inte klara av att bo ensam om han inte var 
närvarande. Hon berättade att det räckte att hon tappade något på golvet så var han 
snabbt framme och plockade upp det åt henne.  
 
Ett mer vanligt mönster av att ‘arbeta tillsammans’ var att inrikta sig på att försöka upp-
rätthålla tidigare uppgifter i hemmet. Den demenssjuke fick ofta olika former av stöd av 
maken/makan för att kunna upprätthålla uppgifter. En demenssjuk man hade alltid haft 
som uppgift att sköta vedeldningen i villan. Det krävde dock att hustrun numera högg 
upp all ved själv och bar in den till sin make. Hon ansåg att det var väldigt viktigt för 
hans självkänsla att han skulle får fortsätta med uppgiften eftersom det var en av de få 
sakerna han fortfarande klarade av. Termen ‘arbeta tillsammans’ tycks vara ett aktivt 
förhållningssätt från båda parters sida. Den demenssjuke vill inte bara ta emot hjälp utan 
vill känna sig delaktig och ”nyttig” trots att utfallet inte alltid blir bra. En maka berätta-
de t ex att hennes demenssjuke man gärna ville dammsuga för att underlätta för henne. 
Han hade dock svårt att komma ihåg i vilket rum han dammsugit vilket innebar att hon 
alltid fick vägleda honom. 
 

Dynamiken i relationen mellan makar 

Sammanfattningsvis kan sägas att analysen så här långt visat olika sätt som paren på ett 
aktivt sätt ‘arbetar tillsammans’, och att det tycktes finnas en överenskommelse om hur 
de samtalade om demensdiagnosen och dess konsekvenser. Koncentrationen lades på att 
vardagen skulle fungera och för att livet dem emellan skulle kännas så meningsfullt som 
möjligt, sökte de skapa en stödjande relation. Denna relation skapades av paret tillsam-
mans. Den fortsatta analysen inriktades således på att öka kunskapen om parrelationens 
betydelse, samt undersöka sätten på vilken paren arbetade. 
 
Analysen ledde fram till tre övergripande faser: 
 

• Aktivt understödjande av parrelationen 
• Bibehållen delaktighet 
• Alltmer ensam 

 
Dynamiken i parrelationen återspeglas i det de gör tillsammans för att bevara relationen. 
De tre faserna ska inte ses som en linjär process, utan de kan förekomma samtidigt eller 
växelvis. De två första faserna är mer framträdande i början av sjukdomsförloppet. De 
tre faserna och dess ingående delar är inte heller distinkt skilda från varandra utan står i 
relation till varandra på olika sätt. Faserna presenteras var för sig för att göra det mer 
överskådligt. 
 

Aktivt understödjande av parrelationen 
Fasen består av fyra olika former av förhållningssätt, dessa är: 
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• tala igenom 
• vara uppskattande och tillgiven 
• göra det bästa av situationen 
• behålla lugnet 

 
Tala igenom innebär att makarna kan diskutera med varandra om vad som ska hända 
under dagen vilket leder till att den demenssjuke känner medverkan i vardagen. På 
grund av minnesproblemen kan detta samtal behöva upprepas vid flera tillfällen. Ter-
men Tala igenom varierar från av att vara helt öppen till att undvika att ge information 
som kan orsaka oro. Det innebär att den person som har oroande information tvingas 
‘arbeta ensam’ i vissa situationer.  
 
Gentemot andra personer används ibland interaktionsmönstret ‘öppen medvetenhet’ 
(Glaser & Strauss 1965) för att aktivt deltagande för den demenssjuke ska underlättas. 
En make berättade t ex om sin hustrus minnesproblem för andra deltagare i en kyrklig 
syförening. Det ledde till att de hjälpte henne att minnas mötestider. Gruppen flyttade 
också mötesdag eftersom paret börjat få hjälp av hemtjänsten en gång i veckan, men 
eftersom den krockade med symötet, bytte hela gruppen mötesdag. Att de agerade på 
det sättet berodde sannolikt på att maken varit öppen om hustruns symtom. 
 
Vara uppskattande och tillgiven är det sätt paren använder för att visa att de är med-
vetna om den sköra situationen och risken att bli ensam både känslomässigt och fysiskt. 
Övervägande delen av paren hade haft en tidigare god relation till varandra som de ak-
tivt försökte behålla. De visade varandra omtanke.  
 
Göra det bästa av situationen innebär att paren försöker leva i nuet och ofta har en 
överenskommelse om hur de ska samtala om demenssjukdomen och dess inverkan på 
vardagen. De föredrar att ”ta en dag i taget” och försöker göra det bästa av varje dag. 
 
Demenssjukdomens konsekvenser kan leda till spänningar inom parrelationen. Behålla 
lugnet innebär att makarna vet vad som kan utlösa en konflikt, men försöker så gott det 
går att undvika att den uppstår.  

Bibehållen aktivitet 
Fasen innehåller fem olika förhållningssätt och dessa är: 
 

• ha en aktiv roll 
• ta risker 
• aktivt lämna över ansvar och uppgifter 
• passivt lämna över ansvar och uppgifter 
• ta över ansvar och uppgifter 

 
Fasen har en större betoning på personen som har en demenssjukdom och hans eller 
hennes möjlighet att ha en bibehållen aktivitet i det dagliga livet. I jämförelse med för-
sta fasen är denna mer instrumentellt inriktad, det vill säga den handlar med om praktis-
ka uppgifter i det dagliga livet. Trots att fasen tydligt är kopplad till den demenssjuke 
parten finns också en tydlig koppling till parrelationen. Ofta sätter makarna sina egna 
intressen åt sidan för att kunna stödja den demenssjuke maken/makan och den gemen-
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samma relationen. Att ha en aktiv roll har tydliga relationer till sättet att tala igenom 
saker och plocka fram det positiva. För att personen med demenssjukdom ska ha möj-
lighet att ha en aktiv roll i vardagen måste han/hon få information om vad som är plane-
rat under dagen. Det sker ofta genom att maken/makan informerar om vad det är för dag 
och vad som ska hända under dagen, men den demenssjuke kan också på ett aktivt sätt 
föra egna anteckningar, titta i almanackan och så vidare. Att ha en aktiv roll innebär 
också att paret försöker plocka fram de uppgifter i hemmet som den demenssjuke parten 
fortfarande klarar av. 
 
Att personen med demenssjukdom kan klara en del uppgifter innebär att andra uppgifter 
måste övertas av maken eller makan. Det finns tre olika sätt hur det sker, nämligen ak-
tivt lämna över eller passivt lämna över eller att helt ta över. De två första sätten an-
vänds av den demenssjuke. Vissa uppgifter i hemmet t ex deklarationen kan lämnas 
över på planerat och aktivt sätt, andra uppgifter tonas ned från den demenssjukes sida 
och får karaktären av passivt överlämnande. Det kan röra sig om uppgifter som inte 
längre anses vara viktiga eller att hon/han har stora svårigheter att utföra. Det kan hand-
la om både fritidsintressen och uppgifter i hemmet. De uppgifter i hemmet som av nöd-
vändighet måste utföras, t ex betala räkningar eller laga mat tar maken eller makan över. 
Övertagandet av uppgifter kan ske successivt eller plötsligt. Maken/makan kan succes-
sivt ta över hushållets ekonomi eller plötsligt vara den som alltid kör bil. Ta över inne-
bär ofta att maken/makan får ”arbeta ensam”, då han/hon inte alltid visar vilka uppgifter 
som tagits över, utan dessa utförs ibland när den demenssjuka maken/makan inte är när-
varande. Som exempel kan nämnas ett par där hustrun led av Alzheimers sjukdom. Hon 
hade i sitt yrkesverksamma liv arbetat med redovisning och satte stort värde på att sköta 
parets gemensamma ekonomi. Vid studiens början skötte hon uppgiften med stöttning 
av maken. Han organiserade och sorterade alla aktuella papper och dokument i högar 
och satt bredvid henne så att hon lättare skulle kunna klara av att gå igenom det som 
skulle göras utan att behöva känna sig stressad av situationen. Emellertid började makan 
känna sig mer och mer otillräcklig och fick ibland vredesutbrott. Maken tog i ökad grad 
över uppgiften och till slut utförde han den när makan var på dagverksamheten så att 
hennes självkänsla inte ytterligare skulle skadas. Att lämna ifrån sig/bli fråntagen en 
uppgift i hemmet innebär inte att hon inte har kompetens att utföra andra uppgifter. I det 
aktuella fallet var hustrun, återigen med stötting av maken, fullt kompetent att sköta 
matlagningen, och hon såg även till att maken hade något att äta de dagar hon var på 
dagverksamheten. Det är också ett tecken på att hon ville visa att hon brydde sig om 
honom. 
 
Ju fler uppgifter i hemmet som maken/makan tar över och utför ensam, desto större kan 
känslan av ensamhet i förhållandet bli. 
 

Alltmer ensam 
Att känna sig alltmer ensam var det mönster som paren började beskriva, främst i de 
avslutande intervjuerna. Make/maka beskrev att de inte längre kunde dela sina tankar 
med sin partner. Eftersom endast få par hade nått detta stadium i demenssjukdomens 
utveckling är tillgången på data begränsad och kan inte beskriva fasen med samma ny-
ans som övriga faser, men några kännetecken finns. Maken/makan utför ensam alltfler 
uppgifter i hemmet. Att maken/makan tagit över alltfler uppgifter ska inte ses skilt från 
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”att göra saker tillsammans” utan snarare som en dimension av den samma. Förhåll-
ningssättet att ha en aktiv roll fungerar inte lika bra längre. Data visar att paren börjar 
arbeta var för sig vilket innebär att var och en sysslar med sitt och en känsla av att vara i 
två olika världar har framkommit. Fasen Alltmer ensam har egentligen inte sin motsats i 
‘att vara tillsammans’ utan snarare ”att göra saker tillsammans”. Fysiskt sätt kommer 
de varandra allt närmare då det hos den demenssjuke maken/makan finns en viss grad 
av oro över att bli lämnad ensam. Få demenssjuka har beskrivit upplevelsen i ord, men 
deras makar beskriver hur de får allt svårare att vara ensamma och får ett allt större be-
hov av att hela tiden se var maken/makan befinner sig. En make, som ofta arbetade vid 
en dator i en sidobyggnad till deras gemensamma villa, berättade att hans demenssjuka 
hustru med jämna mellanrum gick ut till honom för att se om han fortfarande var kvar.  

Användningen av den grundade teorin i praktiken 
Den process som presenteras i avhandlingen gör inte anspråk på att vara en teori med 
samma dignitet som t ex ‘Teorin om medvetenhet’ (Glaser & Strauss, 1965), utan är 
snarare en modell under utveckling. Studien är en grundad teoristudie med en konstruk-
tivistisk ansats, och det förefaller naturligt att diskutera metoden enligt två kvalitetskri-
terier som är avsedda för konstruktivistisk forskning, nämligen tillförlitlighet och äkt-
het.  
 
Tillförlitlighetskriteriet bedömer resultat och hur det avrapporterats och äkthetskriteriet 
kvaliteten på forskningsprocessen. Äkthetskriteriet är under utveckling, och i litteratu-
ren saknas ofta vägledning om hur forskaren på bästa sätt kan uppnå det (Rodwell 
1998).  
 
Hur ska kvaliteten på avhandlings resultat värderas enligt tillförlitlighetskriteriet? 
 
Den första aspekten är resultatets trovärdighet. Studiens longitudinella design gav möj-
lighet att gå tillbaka till varje studiedeltagare upp till fyra gånger. Den har en fördel till 
skillnad från en tvärsnittsstudie där enstaka intervjuer genomförs med flera personer. 
För att uppnå trovärdighet (credibility) i konstruktivistisk mening är det en förutsättning 
att man som forskare går tillbaka till sin studiepopulation och följer upp tidigare datain-
samling och analyser. Ytterligare styrka med studien som bör framhållas är vad som 
Rodwell (1998) kallar ihärdig observation (persistent observation) för att öka trovärdig-
heten. I detta fall hölls utöver de upprepande intervjuerna, telefonkontakt med varje par 
mellan intervjuerna, anteckningar fördes om intervjusituationen, fotografier från hem-
met togs och en beredskap för extra besök som t ex deltagande observation vid dagverk-
samhet fanns alltid. De olika data som samlats in under studiens gång jämfördes med 
varandra (triangulering; Rodwell 1998) och var ett stöd i den jämförande analysen (Cha-
ramaz 2000). Ytterligare ett sätt att öka trovärdigheten är att använda sig av medbedö-
mare som inte direkt är involverade i datainsamlingen. Mike Nolan fungerade som 
medbedömare (peer debriefing; Rodwell 1998) eftersom hans funktion, utöver de ge-
mensamma diskussionerna kring analysen, var att lägga ytterligare perspektiv på data 
som han inte hade en personlig relation till. 
 
Den andra aspekten är studiens pålitlighet, eller enkelt uttryckt vilken grad av ‘spårbar-
het’ som forskningen har. Varje enskild intervju är utskriven approximativt ordagrant 
(Linell 1994) och materialet har sorterats och benämnt efter varje enskilt par. Samma 
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system har använts för anteckningar, MMSE-blanketter och fotografier. Allt material 
har kodats, men går att spåra med hjälp av identifikationslista. De olika faserna i ana-
lysprocessen finns sparade som Word-dokument och i förkommande fall som pappers-
kopior. En svaghet i studiens spårbarhet i studien är de s k memos som skrivits. De har 
inte haft den systematik som bland andra Glaser (1978) förespråkar. De memos som 
skrivits skulle snarare benämnas som osystematiska noteringar på analysmaterialet. Ett 
mer systematiskt memoskrivande, särskilt i dagboksform (se t ex Keady 1999) hade 
med säkerhet inte bara stärkt aspekten pålitlighet, utan också underlättat syntesen av 
slutresultatet. 
 
Tredje aspekten är att studien skall vara anpassad till den aktuella kontexten, som i detta 
fall är det egna hemmet och den relation som finns mellan äldre makar. Den process 
som beskrivits i resultatet kan anses vara grundat i data som insamlas i hemmet genom 
individuella intervjuer med makar. I kontexten ligger också demenssjukdomen. De faser 
som studien beskriver är modifierbara (Glaser 1978) vilket särskilt gäller modellens 
tredje fas Alltmer ensam.  
 
Den fjärde aspekten är överförbarhet och om resultatet ger en sådan beskrivning att man 
kan föra över slutresultatet till en annan kontext. Studien behandlar parrelationer, och de 
faser som presenterats i avhandlingen skulle kunna modifieras för att kunna överföras 
till andra konstellationer av äldre makar. Urvalet av par har lett till att de intervjuade till 
övervägande haft goda parrelationer sedan tidigare. Fler par med sämre relation skulle 
troligtvis modifiera resultatet. Det kan också diskuteras om olika svårighetsgrader av 
demenssjukdomen skulle ha påverkat resultatet.  
 
Hur ska kvaliteten på avhandlingens forskningsprocess värderas enligt äkthetskriteriet?  
 
En för studien viktig aspekt är rättvisa (fairness) som innebär att det ska finnas en jämn 
representation av de olika synsätten. En utgångspunkt för hela studien har varit att 
framhålla vikten av att lyssna på demenssjuka eftersom de tidigare haft svårt att få sina 
röster hörda i forskningssammanhang. Frågan är hur denna ambition har tagits tillvara 
under studiens gång. Rodwell (1998) framhåller att studiedeltagare ska vara fullt infor-
merade om studien och att det sedan sker en överrenskommelse mellan forskaren och 
studiedeltagarna för att uppnå en så nyanserad bild som möjligt. Att kräva ett fullstän-
digt informerat samtycke skulle lätt kunna utesluta svagare grupper att få delge sitt syn-
sätt, och föreliggande studie har på så vis inte uppfyllt rättviseaspekten till fullo. I stället 
för att mer öppet förhandla fram ett gemensamt synsätt på ett område har denna studie 
tagit fasta på och värderat vad som berättats i tidigare intervjuer för att sedan följa upp 
olika synpunkter i nästkommande. Det har alltså skett ett teoretiskt urval (Charmaz, 
2000) inom varje par, men däremot inte i samma utsträckning mellan paren. Endast i ett 
par har en öppen förhandling om tolkningen skett (se artikel II). Schematiskt kan sägas 
att synsätten som speglats har kommit fram i tjugo parallella spår (20 par) vad det gäller 
uppföljningen och det teoretiska urvalet inom olika frågeområden. 
 
Ontologisk äkthet, leder till en ökad medvetenhet om den komplexitet som finns inom 
forskningsområdet. I studien har en förskjutning skett från begreppet ‘personhood’ mot 
benämningen ‘couplehood’, det vill säga en betoning på parrelationen, men trots denna 
förskjutning har det inte skett några förändringar av forskningsprocessen. Det kan ses 
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som en svaghet. Man skulle kunna tänka att om parrelationen står i centrum skulle kan-
ske en gemensam intervju med paret vara det mest lämpliga. Här har dock andra hänsyn 
fått råda. Under studiens gång har det visat sig att paren uppskattat att få ge sin indivi-
duella bild av situationen. Att inte fortsätta med individuella intervjuer skulle dels kun-
na innebära en försämrad relation med paret, dels inte helt uppfylla trovärdighetsaspek-
ten i tillförlitlighetskriteriet då inte hänsyn tas till flera perspektiv. I samband med 
aspekten ontologisk äkthet kan sist, men inte minst användningen är MMSE diskuteras. 
Under studiens gång skedde en omvärdering av testets värde för studien. De etiska pro-
blemen som är kopplade till MMSE har mer ingående diskuterats i artikel IV. Trots att 
det fanns etiska och forskningsmässiga problem fortsatte testningen. Utöver den etiska 
problematiken (artikel IV) kunde inte den ontologiska äktheten uppfyllas, det vill säga 
det fanns ingen anpassning av forskningsprocessen för att spegla författarens perspek-
tivförskjutning från en mer biomedicinskt fallkunskap till personkunskap (Liaschenko 
1997). Däremot användes testet under datainsamlingens senare del något annorlunda. 
Själva testet utfördes som tidigare, men det fanns en större uppmärksamhet kring kom-
mentarer och reaktioner från deltagarnas sida. 
 
Med hänvisning till ovanstående resonemang har den pedagogiska äktheten uppfyllts då 
studien lett fram till en ökad kunskap om den komplexitet som finns mellan olika per-
spektiv och den förskjutning som skett från ‘personhood’ till ‘couplehood’. Den kataly-
tiska och taktiska äktheten är svårare att bedöma. Inom konstruktivismen finns som 
nämnts en relation och påverkan mellan studiedeltagare och forskare (se även avsnitt 
Författarens förförståelse). Den katalytiska äktheten är här svår att redogöra för då del-
tagarna inte direkt tillfrågats om eventuella förändringar som studien föranlett. Emeller-
tid fanns det en större öppenhet att samtala om demenssjukdomen och dess konsekven-
ser i senare intervjuer. Detta kan inte enbart förklaras av själva intervjun, utan beror 
sannolikt också på den relation som utvecklades mellan intervjuare och deltagare. Om 
den katalytiska äktheten är svår att bedöma gäller det också den taktiska, det vill säga en 
beskrivning av om studiens resultat åstadkommit någon förändring både vad gäller varje 
par och förändring av hur de stödjer varandra. 
 

Reflektioner över resultatet 
 
Avhandlingens övergripande syfte var att utveckla kunskap om det vardagliga livet för 
personer med demenssjukdom och deras sammanboende make/maka. Studien fokusera-
de parrelationen mellan makarna och hur den förändras över tid. Syftet var också att 
studera hur paren hanterade demenssjukdomen i vardagen. Data från 132 intervjuer med 
20 äldre makar genomfördes över en period om 18 månader. 
 
Studien är unik såtillvida att den är longitudinell och bygger på data från såväl personer 
med demens som make/maka och har ett förhållandevis stort material. Två tidigare 
svenska studier har haft likartade frågeställningar (Sällström 1994, Svanström & Dahl-
berg 2004). Sällström (1994) har genomfört en longitudinell studie över två år, men har 
inte intervjuat några personer med demenssjukdom utan samlat all information genom 
make/maka. Svanström & Dahlberg (2004) har genomfört intervjuer med båda parter i 
fem par samt samlat dagboksanteckningar från make/maka. I jämförelse med de båda 
tidigare studierna har den aktuella studien en betydligt mer omfattande datainsamling 
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både över tid och avseende antal studiedeltagare. Det är särskilt viktigt att framhålla att 
datamängden innehåller 66 enskilda intervjuer med personer med demenssjukdom. 
 
Samarbetet mellan makarna har varit avhandlingens huvudsakliga fokus. Ett viktigt 
tema under det inledande analysarbetet var ”vi gör saker tillsammans”. Det var tydligt 
återkommande i data och visade sig ha stora likheter med det sätt att samarbeta som 
Keady (1999) beskriver som ‘arbeta tillsammans’ (working together). Keadys (1999) 
grundade teori ‘The Dynamics of Dementia’ skiljer som tidigare nämnts på fyra olika 
sätt att samarbeta; arbeta ensam, arbeta var för sig, arbeta tillsammans och arbeta isär. 
Det som är särskilt tydligt i den här studien är att se ‘arbeta tillsammans’ som en viktig 
aspekt i det vardagliga livet. Båda i paret arbetade för att upprätthålla relationen till sin 
make/maka. Den nya kunskap som avhandlingen bidrar med visar att de båda strategi-
erna ‘arbeta tillsammans’ och ‘arbeta ensam’ visserligen är två skilda strategier som de 
beskrivs av Keady, men fynden här visar att det är svårt att särskilja de båda strategierna 
eftersom ‘arbeta ensam’ ofta är en förutsättning för att ’arbeta tillsammans’ ska fungera 
i vardagen. Makarna måste organisera och planlägga det gemensamma arbetet för att det 
ska fungera som t ex planera middagar, ställa fram ingredienser som behövs eller visa 
var dammsugaren står, och var det behöver dammsugas. På det viset ändrar makarna sin 
egen vardag för att stödja den som är sjuk. Samarbetet är ett sätt att understödja parrela-
tionen. I de fall paren har svårt att samarbeta för att understödja parrelationen finns ex-
empel på att de glider ifrån varandra. En demenssjuk kvinna som deltog i studien hade 
svårt att se vilken inverkan hennes symtom hade på maken som hade hjärtproblem. De 
talade ofta förbi varandra. Den strategi som Keady (1999) benämner ‘arbeta isär’ kan 
betraktas vara ett aktivt sätt, men föreliggande studie skulle istället vilja föreslå att det 
kan handla om att det sker på ett mer passivt sätt genom att paret mer ‘glider isär’.  
 
De allra flesta makarna är angelägna om att göra något mer personligt för sin partner. 
Övervägande delen av paren i studien hade vad Hirschfeld (1983) skulle kalla hög grad 
av ömsesidighet, vilket innebar att den demenssjuke hade en fortsatt viktig funktion i 
den anhöriges liv. Ömsesidigheten i relationen upprätthölls genom en variation inom 
paren avseende vem som gav och vem som tog emot vård och omsorg. Flera exempel i 
studien visar att den demenssjuke kan bidra med särskild omsorg om sin make/maka 
genom att komma med kaffe på sängen, hjälpa en fysiskt försvagad maka med förflytt-
ningar eller att tvåla in ryggen på sin maka i duschen och därefter smörja in huden etc. 
Däremot fick den anhörige sköta mycket av det ‘emotionella arbetet’ själv och hanter-
ingen av eventuella konflikter. Också andra studier visar att den demenssjuke inte be-
traktas som en vårdtagare utan som en partner samt visat att relationella aspekter i vår-
den är viktigare för kvinnliga vårdgivare än för män (Perry 1995, Perry & O’Connor 
2002). Några sådana resultat har inte framkommit i den här studien. Både män och 
kvinnor arbetade aktivt för att stödja relationen. Båda makarna visar varandra uppskatt-
ning och tillgivenhet och försöker göra det bästa av situationen. Resultatet har stora 
likheter med studien av Chesla et al (1994) med anhöriga (makar och barn) som hade 
liknande design som denna studie, nämligen halvstrukturerade intervjuer var sjätte må-
nad över en 18 månadersperiod. De demenssjuka var dock inte inkluderade. Chelsa et al 
(1994) betonar att den demenssjuke har kapacitet att skapa en meningsfull relation sjuk-
domen till trots och att det är viktigt att inte överbetona de negativa aspekterna. De an-
höriga såg både tillfredsställelse och positiva aspekter i sin egen situation. 
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Sällström (1994) fann att många makar strävade efter att skapa en miljö där den demen-
ta personen kunde leva och blomstra. Vår studie visade en ännu högre strävan, att skapa 
en miljö där relationen kunde utvecklas.  
 
Många av de arbetsuppgifter den demenssjuke utför skulle makarna kunna utföra själva 
snabbare och effektivare, men de betonar vikten av att inte ’ta över’ partnerns uppgifter 
eftersom de upprätthåller den gemensamma relationen, den demenssjukas självkänsla 
och upplevelse av att vara till nytta. Intervjuerna visar att övergången från att ha en ak-
tiv roll till att inte längre klara några uppgifter sker successivt. Makar är beredda att ta 
olika risker för att personen med demens ska kunna sköta sina uppgifter och sitt dagliga 
liv. Överlämnandet av uppgifterna sker aktivt, genom den dementa personens initiativ, 
passivt, så att make/maka kompletterar partnerns arbete utan att notera det för personen 
med demens, eller genom aktivt övertagande av den anhörige. Även Sällström (1994) 
fann att överlämnandet sker successivt och benämner det låna en hand, ge en hand och 
ta en hand. Efter som endast få studier har intervjuat personer med demenssjukdom har 
inte den demenssjukes strategier tydliggjorts i tidigare studier. Denna studie visar emel-
lertid att också den demenssjuke under sjukdomens inledning på eget initiativ själv ak-
tivt lämnar över vissa uppgifter i hemmet till sin make/maka. När demenssjukdomen 
försämras och den demenssjuke inte längre kan samarbeta i samma utsträckning tar an-
höriga över fler uppgifter.  
 
Studien av Svanström och Dahlberg (2004) har en betydligt mer negativ bild av parrela-
tionen än denna studie och studierna av Sällström (1994) och Keady (1999). Svanström 
och Dahlberg menar att personer med demens har en levd erfarenhet karaktäriserad av 
ett obalanserat liv med känslor av meningslöshet, hopplöshet, ensamhet och som om 
paret ‘blir främlingar i sin egen värld’. Detta är en bild som inte på något sätt kan styr-
kas med resultaten av denna studie. Tvärtom visade båda parter hur de aktivt arbetade 
för att behålla reciprociteten, tillgivenheten och uppskattningen i relationen. En möjlig 
förklaring till skillnaderna kan vara att Svanström och Dahlberg som har en betydligt 
mer begränsad population (5 par) har intervjuat personer som nått ett senare stadium, 
’att bli alltmer ensam’. För detta stadium finns endast begränsad data i denna studie. 
Wuest et al (1994) beskriver en liknande process som Svanström och Dahlberg ‘att bli 
främlingar’, men denna studie baserar inte enbart på äldre par utan även andra anhöriga 
t ex barn var inkluderade. Annan litteratur visar att upplevelsen av att vara anhörig vari-
erar beroende på relation (Socialstyrelsen 2001). 
 
En del i denna studie handlar om sättet att kommunicera makarna emellan. Ett intressant 
resultat var att det verkade finnas en tyst överenskommelse att inte tala om sjukdomen 
och dess konsekvenser trots att båda var informerade om sjukdomen. De par som hade 
en tyst överenskommelse att inte öppet samtala om sjukdomen kunde lättare stödja rela-
tionen genom att göra det bästa av den rådande situationen utan att tänka på en ev. 
kommande försämring. Trots detta fanns hela tiden en medvetenhet om vad framtiden 
skulle medföra, särskilt för de anhöriga. På det sättet arbetade båda parter ensamma med 
den emotionella bearbetningen. Anhöriga kände att de inte kunde prata med den de-
menssjuke utan att visa sin sorg och därför undvek de den typen av samtal. Förutom 
rädsla för sjukdomens framtida utvecklig fanns en oro att make/maka skulle avlida före 
den demenssjuke. Den anhöriga uttryckte på detta sätt en önskan att våda personen med 
demenssjukdom till livets slut och därmed garantera värdighet och god vård. Denna 
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önskan kan ställas i relation till Hirschfelds (1983) mutualitetsbegrepp. I paren i denna 
studie finns en hög ömsesidighet och en hög inre och yttre styrka. Ingen anhörig ut-
tryckte önskan om att den demenssjuke skulle flytta eller dö, vilket utgör relationsmö-
stret för avsaknad av ömsesidighet enligt Hirschfelds modell. Förhållningssättet den 
tysta överenskommelsen som utmärker kommunikationsmönstret i denna studie utma-
nar tanken att en ‘öppen medvetenhet’ (Hutchinson et al 1997) är den bästa strategin. 
Dock ska betonas att avhandlingen berör det vardagliga livet hemma och inte rätten att 
få fullständig information om sin diagnos i samband med en demensutredning. En mer 
‘aktiv öppen medvetenhet ’ (Timmermans 1994) användes ibland utanför den närmaste 
familjekretsen för att underlätta för personen med demens att vara fortsatt aktiv, eller 
med andra ord ha en bibehållen aktivitet.  
 
I resultatet beskrivs hur makarna successivt blir alltmer ensamma och samtidigt lever i 
två olika världar. I den fysiska världen kommer parterna allt närmare och den demens-
sjuke känner otrygghet och har svårt att orientera sig utan sin make/maka. Samtidigt får 
de allt svårare att utveckla gemensamma tankar och prata om dem. För denna senare fas 
finns begränsad data och det är här omöjligt att i detalj beskriva parrelationens utveck-
ling. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att ’couplehood’ är lika viktig för paren som ’per-
sonhood’ är viktig för individen. Studien antyder att paren lägger ner mycket kraft och 
påhittighet för att bibehålla relationen och den demenssjukes aktivitet i det dagliga livet. 
Den rådande föreställningen om individuell autonomi, definierad av hälso- sjukvården 
kan ifrågasättas med stöd av studiens resultat. Studiens resultat antyder att en mer rela-
tionell autonomi kan vara en utgångspunkt för att utveckla stöd for personer med de-
menssjukdom och deras make/maka. 
 
Avhandlingen ger en intressant start på utvecklingen av ett nytt forskningsområde i Sve-
rige. Resultaten visar tydligt betydelsen av parrelationen (‘couplehood’) ur båda makar-
nas perspektiv och att det finns en växelverkan mellan rollerna som vårdgivare och 
vårdtagare. Till studiens begränsningar hör att parrelationen behöver följas under längre 
tid så att konsekvenserna av mera genomgripande förändringar såsom annan sjuklighet, 
flytt till annat boende och dödsfall studeras. Studien tar inte hänsyn till relationens ut-
veckling före demenssjukdomens inträde, arton månader är en ytterst kort period i ett 
drygt 50-årigt äktenskap. Vidare finns intressanta frågeställningar som gäller det sociala 
nätverket och interaktion med vård- och omsorgspersonal. 
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Summary: Exploring ‘Couplehood’ in Dementia:- a constructivist 
grounded theory study 
 
Sweden, in common with the rest of the western world, has an ageing population and is 
experiencing an increase in the numbers of people suffering from chronic illness, in-
cluding dementia.  Responding appropriately to the needs of people with dementia and 
their family carers therefore represents a significant challenge for policy makers and 
practitioners.  Answering this challenge requires a better understanding of the way in 
which dementia is experienced and the impact it has on the lives of those most affected.  
Until fairly recently dementia has been viewed primarily as a biomedical phenomenon, 
with efforts directed mainly at identifying the varying manifestations of the disease and 
its presenting symptoms.  Research into the experience of dementia has concentrated on 
studies of family carers, usually adopting a stress-coping paradigm. 
 
However, over the last decade or so researchers have adopted a broader perspective fo-
cussing not only on the potential satisfactions of family carers, but also on the views 
and experiences of people with dementia themselves.  Consequently, ‘personhood’ and 
‘person-centred’ care have emerged as major influences.  Overall, therefore, there has 
been a global shift from a biomedical/cognitive model of dementia towards a more sub-
jective and experiential one. 
 
Despite such developments relatively little is known about the interactions and dynam-
ics that occur between people with dementia and their family carers, especially spouses.  
Moreover, the limited insights that have emerged have been informed primarily by the 
accounts of non-affected spouses.  This is a deficit that the present study sought to ad-
dress. 

Aim 
The overall aim of the study was to gain a better understanding of the ways in which 
people with dementia and their spouses experience dementia over time, especially the 
impact that it has on their interpersonal relationships and patterns of everyday life. 

Method 
As relatively little was known about the phenomenon of interest a qualitative approach 
was deemed as the most appropriate.  Furthermore, as the intention was to explore ex-
perience over time, and to gain insights into changes occurring in social situations, 
grounded theory was selected as the method of choice.  After a consideration of the 
relevant methodological literature a decision was made to adopt a constructivist ap-
proach to grounded theory (Charmaz 2000), as this would more fully engage the person 
with dementia and their spouses as active participants in the research process.  Inter-
views were the method of choice for data collection, with the intention being to conduct 
interviews at 6 monthly intervals with both people with dementia and their spouses over 
an 18-month period (4 interviews for each partner). 
 
The Ethics Committee at Linköping University gave ethical approval for the study and 
couples were recruited via an assessment unit at a hospital in South East Sweden.  Gi-
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ven that the study required people to talk freely about their experience of dementia it 
was considered essential that both the person with dementia and their partner were fully 
informed of the diagnosis.  Consequently, criteria for inclusion in the study were that 
the person with dementia should have received a diagnosis of dementia, be cohabiting 
with a partner in their own home, and that the nurse at the assessment unit should have 
judged the person with dementia competent to decide whether or not to take part in the 
study.  If the couple were interested in taking part an information letter addressed to the 
person with dementia was forwarded.  After approximately one week the first author 
contacted the couple and asked if they still wanted to participate.  If they agreed a date 
was set for the first interview.  In this way 20 people with dementia (8 females and 12 
males) and their spouses were included in the study. 
 
In total 132 interviews were undertaken.  The interviews with the person with dementia 
lasted about 30 minutes and those with the spouse about 45 minutes.  Each interview 
was transcribed verbatim.  Before the next interview the previous interview was ana-
lysed carefully and a revised interview guide was constructed to focus on emerging 
themes and areas of interest.  This approach is consistent with the principles of constant 
comparison and theoretical sampling. 

Results 
Analysis of the first two sets of interviews (n = 74) revealed a number of themes that 
were consistent with insights previously generated from grounded theory studies involv-
ing people with dementia, notably ‘awareness context’ theory (Hutchinson et al 1997) 
and the ‘dynamics of dementia’ (Keady 1999).  Consequently, a process of ‘emergent 
fit’ was utilised in which existing theories were treated ‘as if’ they were data and ana-
lysed alongside the data from the present study (Wuest 2000) (Paper 1).  As a result it 
emerged that rather than spouses routinely adopting an ‘open awareness context’ in 
which the diagnosis was fully acknowledged and discussed, they instead actively fos-
tered a more uncertain understanding in which there was ‘mutual acknowledgement’ 
that dementia existed but the main focus of spouses combined efforts was on making 
life as meaningful as possible.  The data therefore supported the conclusion that cou-
ples, rather than individuals, actively ‘worked together’ to create and sustain what was 
termed a ‘nurturative relational context’, the two main goals of which are to: 
 
• sustain the quality of the spouses relationship, and 
• maintain the self-image and sense of agency of the person with dementia (Paper 

1).  
 
The analyses of the data clearly indicated that couples, rather than individuals, actively 
construct and manage ‘awareness’ with the above two goals in mind. 
 
Subsequently, in order to begin to better understand the characteristics of a ‘nurturative 
relational context’ one couple were selected as a detailed ‘case study’ and in-depth ana-
lyses of data from the 8 interviews undertaken with the help and support of the couple 
themselves who were actively involved in ‘co-constructing’ the resultant account (Paper 
2).  This process indicated that this couple’s primary goal was to continue to ‘do things 
together’ for as long as possible in order to maintain the quality of life of both partners.  
This desire was based on a mutual appreciation of the continuing value of their relation-
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ship, in which both undertook complementary roles.  Therefore in addition to sustaining 
their relationship ‘doing things’ together was a way of ensuring that the person with 
dementia played an active role that built on their residual strengths. 
 
Over time, however, the non-affected partner had to take an increasingly leading role, as 
his wife’s ability to ‘maintain involvement’ was reduced.  Notwithstanding this change 
the data indicated that ‘doing things together’ in order to both sustain their relationship 
and keep both partners active for as long as possible were key elements of a ‘nurturative 
relational context’, characteristic of ‘couplehood’ rather than ‘personhood’ (Paper 2). 
 
A detailed analysis of the complete data set (132 interviews) allowed for a far more 
complete understanding of the processes underpinning a ‘nurturative relational context’ 
to emerge (Paper 3).  Three temporally sequenced, but overlapping phases, were identi-
fied termed ‘sustaining couplehood’, ‘maintaining involvement’ (after Keady 1999), 
and ‘becoming alone’.  ‘Sustaining couplehood’ was concerned with the primary goal of 
ensuring that the spouses’ relationship remained as positive as possible, and this was the 
ultimate aim of the couples’ ‘work’.  This involved four interrelated sets of activities: 
talking things through, in order to ensure good communication and acknowledge and 
value differences; being affectionate and appreciative by demonstrating continued at-
tractiveness to their spouse; making the most of things by enjoying everyday pleasures, 
looking for positive interpretations of events and focussing on the present (living for 
today); and finally, keeping the peace by being aware of potential points of friction and 
not responding to difficult behaviour.  Both the person with dementia and the non-
affected spouse were active strategists in the above process. 
 
Concurrently, both spouses worked to ‘maintain the involvement’ of the person with 
dementia by ensuring that they had an active role to play.  This often involved taking an 
element of risk.  Eventually, however, the non-affected spouse had to take an increasing 
role and this occurred in a number of ways, either by the person with dementia con-
sciously ‘handing over’ responsibility or more passively ‘letting go’, or by the non-
affected spouse ‘taking over’. 
 
The above two processes often occurred simultaneously but the relative emphasis 
changed over time as ‘sustaining couplehood’ became more difficult and increasing 
effort was expended in ‘maintaining involvement’.  Ultimately, despite the best effort of 
both spouses, the data suggested that the non-affected spouse became increasingly ‘alo-
ne’ as the dementia progressed.  This process has yet to be fully explored (Paper 3). 

Some ethical reflections 
Inevitably a study of this nature raises some potentially delicate ethical issues and re-
flecting upon these results in questions about the ways in which people with dementia 
are potentially excluded from studies and their voices silenced.  Careful consideration 
(Paper 4) suggests that it can rarely be considered as ‘just’ to exclude the person with 
dementia.  Experience from this and other recent studies, including those in which peo-
ple with dementia have given their perspective on engagement with the research proc-
ess, indicate that the benefits of participation usually far outweigh the risks (beneficence 
v’s non-maleficence), particularly when a ‘safe context’ has been created.  The role of 
gatekeepers as potentially excluding people with dementia needs further consideration 
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and there is a need for debate about the appropriateness of viewing consent as a primar-
ily cognitive, universalistic and exclusionary event as opposed to a more particularistic, 
inclusive and context relevant process (Paper 4). 

Conclusion 
The study generated large volumes of longitudinal data from both people with dementia 
and their spouses and, as far as can be ascertained, is unique in this regard.  Its purpose 
was to explore the experience of dementia over time and to consider its impact on the 
everyday lives, and in particular the interpersonal relationships of couples living with 
the reality of dementia.  The results suggest that whilst the ‘personhood’ of the individ-
ual with dementia is important, for many partners the idea of ‘couplehood’ is equally 
significant.  The study indicates that the couples’ involved in the study expended con-
siderable effort and ingenuity both in ‘sustaining’ their relationship and seeking to 
‘maintain the involvement’ of the person with dementia.  As such the study calls into 
question the current emphasis placed on individuality and autonomy, concepts which 
largely define health and social care systems, and point to the relevance of interdepend-
ence as a key influence for developing more appropriate and sensitive forms of support 
for people with dementia and their partners. 
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Bilaga 1 

Tabell 1 Beskrivning av studiedeltagarna  

Kön 
/ålder 

MMSE 
vid 
intervju 1 

MMSE 
vid  
intervju 2 

MMSE 
vid  
intervju 3 

MMSE 
vid  
intervju 4 

Makars 
ålder vid 
intervju 1 

Gifta, 
antal år 

Antal 
inter-
vjuer 

K/65 27 25 25 21 77 43 år 4 
M/71 29 29 28 X8 69 47 år 3 
K/71 21 X X X 71 24 år 3 
M/83 29 27  27 28 80 46 år  4 
M/74 26 23 23 17 72 52 år 4 
K/78 25 X  X X 81 52 år  1 
M/75 13 X X X 77 54 år 3 
M/72 23 27 25 18 70 45 år 4 
K/84 22 24 26 X 84 60 år 3 
M/74 24 X X X 75 52 år 1 
M/80 20 18 16 14 66 39 år 4 
M/84 20 X X X 80 47 år 1 
M/79 22 24 22 23 75 54 år 4 
K/79 25 21 23 20 79 57 år  4 
K/72 23 22 20 22 68 47 år 4 
K/80 30 25 30 25 85 55 år 4 
M/76 25 25 21 23 73 49 år 4 
K/82 24 24 21 22 85  8 år 4 
M/79 27 26 24 X 78 58 år 3 
M/77 24 X X X 78 53 år 4 

 
Under studien har tre personer med demenssjukdom avlidit och fem har tackat nej till 
fortsatt medverkan, en efter första intervjun och fyra efter intervju tre. 

                                                 
8 X innebär att MMSE inte utförts eller att paret utgått ur studien  
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