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Denna antologi berör ämnen som ofrivillig barnlöshet, adoption, att gå vidare, efterlevande till 
en individ som plötsligt gått bort, att förlora en närstående, samt uppkomst av ångest. 
Samtliga kapitel är baserade på observationer och intervjuer som analyserats med hjälp av 
Grounded Theory. Vårt syfte med antologin är att beskriva hur våra informanter har upplevt 
och talar om en specifik situation som förändrat deras liv. Vi skall utifrån våra fallstudier 
beskriva individernas tankar och känslor om deras livssituation genom att beröra aspekter 
såsom kris, livsvillkor och identitet. Kriserna ska speglas ur ett individperspektiv med 
betoning på livsvillkor. Vi har valt att arbeta utifrån dessa aspekter då det som intresserar oss 
är de processer som skapar och omskapar identiteten och självuppfattningen hos individer. Vi 
intresserar oss även för samhällets medel för att hjälpa individer i krissituationer. 
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Förord 
 
Uppsatserna som ingår i denna antologi har skrivits inom ramen för kurserna: 
Projektarbete I och II på temat Livsvillkor och identitet på utbildningsprogrammet 
Samhälls- och kulturanalys, Institutionen för tematisk utbildning och forskning, 
Linköpings universitet, Campus Norrköping. Uppsatserna och antologin omfattar 
10 poäng och utgör examinationsarbete i årskurs 2, och motsvarar B-nivå i 
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Tack  
Vi vill tacka alla våra informanter för att de delat med sig av sina berättelser.  
 
Ett stort tack till vår handledare Karin Osvaldsson för den vägledning du givit oss. 
Tack till vänner, familj och alla andra drabbade. 
 
 
Krisgruppen



 



Innehåll 
 

NO MAN IS AN ISLAND 1 

INLEDNING 1 
KAPITELPRESENTATION 1 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 3 
METOD 3 
BEGREPPSDISKUSSION 4 
KRIS 4 
IDENTITET 6 
SJÄLVBILD 7 
SAMMANFATTNING 7 

OFRIVILLIG BARNLÖSHET 9 

INLEDNING 9 
VAD ÄR OFRIVILLIG BARNLÖSHET? 9 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 10 
METOD 10 
PRESENTATION AV INFORMANTERNA 11 
ETISKA ASPEKTER 12 
FYND OCH ANALYS 13 
OBSERVATION PÅ AC 13 
OBSERVATION PÅ DISKUSSIONSFORUM 13 
INTERVJUERNA 13 
VALET: VI VILL HA BARN 14 
MÖTE MED SAMHÄLLET 15 
AVSTÅNDSTAGANDE 16 
HUR VIKTIGT ÄR STÖD? 17 
LIKA VILLKOR 18 
FYSISKT OCH PSYKISKT TILLSTÅND 19 
AVUNDSJUKAN, DEN BARNLÖSES VÄRSTA FIENDE? 20 
SLUTDISKUSSION 21 
KÄLLFÖRTECKNING 23 
TRYCKTA KÄLLOR 23 
Broschyrer 23 
I FÖRFATTARENS ÄGO 23 
Observationer: 23 
Intervjuer: 23 

ÖVERGIVEN OCH ADOPTERAD 24 

INLEDNING 24 
SYFTE 25 
METOD 25 
ETIK 25 



PRESENTATION AV INFORMANTER 26 
ANALYS OCH RESULTAT 27 
OBSERVATION 27 
MAMMA + PAPPA = FAMILJ? 27 
SEPARATION, ÖVERGIVEN OCH LÄNGTAN 30 
LÄNGTAN ATT PASSA IN 33 
ENKÄTUNDERSÖKNING 34 
DISKUSSION 35 
KÄLLFÖRTECKNING 37 
TRYCKTA KÄLLOR 37 
WEBBSIDOR 37 
I FÖRFATTARENS ÄGO 37 
Observationer 37 

ATT STÅ BREDVID 38 

INLEDNING 38 
BAKGRUND 38 
Demenssjukdom, vad är det? 39 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 39 
METOD 40 
OBSERVATIONER OCH INTERVJUER 40 
BEARBETNING AV INSAMLAT MATERIAL 41 
BESKRIVNING AV FÄLTET SAMT INFORMANTER 41 
METODREFLEKTION 42 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN 43 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 43 
RESULTAT OCH ANALYS 44 
ALLMÄNT OM RESULTATEN 44 
EN KÄNSLOMÄSSIG BERG- OCH DALBANA 45 
LIVSSYNEN 46 
ATT LEVA MED DEN SJUKE 47 
ETT SOCIALT LIV 48 
ATT GÅ VIDARE 49 
DISKUSSION 50 
SLUTORD 53 
KÄLLFÖRTECKNING 54 
TRYCKTA KÄLLOR 54 
I FÖRFATTARENS ÄGO 54 
Hemsidor 54 
Intervjuer 55 
Observationer 55 

ATT LEVA MED EN DÖDLIG SJUKDOM 56 

INLEDNING 56 
SYFTE 56 
METOD 56 
KONTAKT MED FÄLTET 56 
PRESENTATION AV INFORMANTER 58 



LAH 58 
”Britt” 58 
FYND OCH ANALYS 59 
STÖD 59 
MAKTLÖSHET 61 
ANSVAR 62 
Graderingar 62 
Dilemman 62 
BEHOVET AV ATT KÄNNA SIG VÄLKOMMEN 63 
SLUTDISKUSSION 64 
KÄLLFÖRTECKNING 66 
TRYCKTA KÄLLOR 66 
I FÖRFATTARENS ÄGO 66 
Intervjuer 66 
Observationer 66 

ATT FÖRLORA EN NÄRSTÅENDE 67 

INLEDNING 67 
BAKGRUND 67 
INDIVIDUALISERAT SAMHÄLLE 68 
SYFTE 69 
METOD 69 
Observationer 69 
Intervjuer 70 
ETISKA HÄNSYN 71 
RESULTAT OCH ANALYS 72 
DÖDEN 72 
KRIS 72 
SORG 73 
Rätt (sätt) att sörja? 73 
Coping 74 
OMGIVNINGEN 75 
BRIST PÅ SJÄLVREFLEKTION OCH DISTANS 77 
SLUTDISKUSSION 77 
KÄLLFÖRTECKNING 79 
TRYCKTA KÄLLOR 79 
HEMSIDOR 79 
I FÖRFATTARENS ÄGO 79 
Intervjuer 79 
Observationer 79 

UPPKOMST AV ÅNGEST 80 

INLEDNING 80 
SYFTE 80 
METOD 81 
KONTAKT MED FÄLTET 81 
INTERVJUER 83 
RESULTAT OCH ANALYS 83 



VAD ÄR ÅNGEST? 84 
SJÄLVBILD 87 
INTE VARA ENSAM 89 
UNDVIKA/FÖRTRÄNGA 90 
SAMHÄLLETS BILD 93 
KÄLLFÖRTECKNING 96 
TRYCKTA KÄLLOR 96 
I FÖRFATTARENS ÄGO 96 
Observationer 96 
Intervjuer 96 

NO MAN IS AN ISLAND 97 

GEMENSAM SLUTDISKUSSION 97 
KÄLLFÖRTECKNING 98 
TRYCKTA KÄLLOR 98 
HEMSIDOR 98 

 
 



 1

No man is an Island 

Inledning 
Finns det utrymme för att må dåligt i dagens samhälle? Kraven på individen i ett 
massmedialt samhälle som trycker ut bilder av det ”rätta” sättet att leva kan många 
gånger upplevas som omöjliga att leva upp till. Samhället kräver att vi skall vara 
hälsosamma, framgångsrika och lyckliga.  
 
Vi finner att globaliseringen och vår moderna vardag med dess snabba tempo och 
avpersonifierade relationer får oss att tänka på John Donnes berömda fras ”no man 
is an Island”. Det står klart att vi i situationer av krisartad karaktär behöver nätverk 
och trygga sociala arenor för interaktion. När dessa fattas eller tycks onåbara är 
stigmatiseringen1 ett faktum. 
 
”Vi lever i ett samhälle där vi fått lära oss att det normala är att må bra och vara 
lycklig.”2 Strävandet efter normen som ”normal” och att vara accepterad och 
förstådd av sin omgivning blir för många ett livsprojekt. Men det är ett projekt som 
växer åt alla håll. Det är sällan, för att inte säga aldrig som en individ är helt 
tillrättalagd i den stöpta normal-formen. Kontinuerligt i livet inträffar det 
situationer där vi inte är som alla andra, där vi blir avvikande på ett eller annat sätt.  
Beroende på hur en individ väljer att hantera situationen kan han eller hon också 
uppleva positiva aspekter med utmanade livsvillkor. Det är just detta som är 
kärnpunkten i vår antologi – hur berättar personer om upplevda krissituationer, och 
vad vi kan lära oss därav – positiva likväl som negativa aspekter. 
 

Kapitelpresentation 
Våra individuella delar behandlar vitt skilda fenomen men delar övergripande 
beröringspunkter och syfte.  
 
I det första kapitlet presenteras antologins syfte. Vidare diskuteras gemensamma 
teoretiska ramar och de begrepp som är centrala för antologin. 
  
I kapitlet, ”Ofrivillig barnlöshet”, skriver Johanna Henriksson om ofrivilligt 
barnlösa pars erfarenheter och upplevelser med att leva som barnlös. Hon tar upp 

                                                 
1 Goffman, Erving (2004) Stigma, s.11ff, Stockholm: Prisma 
2 Ekselius, Eva m.fl. (1990) Människor i kris, s.1, Stockholm: Almqvist & Wiksell  
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vad det finns för stöd och hjälp att få av samhället och frågar sig om den är viktig? 
Hon berättar om hur vi kan påverkas som människa och i det sociala livet av att 
inte kunna få några biologiska barn.  
 
Thomas Westermark skriver i sitt kapitel om adoption. Han har i avsikt att lyfta 
fram de adopterades känslor och tankar kring sin uppväxt. Han skall även lyfta 
fram deras tankar kring deras ursprung och identitet. Han kommer även att försöka 
att ge en bild av samhällets syn på adoption.    
 
I kapitlet ”Att stå bredvid” skriver Lina Alm Mäntyniemi om upplevelsen av 
vardagen som anhörig till en demenssjuk. Hon berättar upp hur de anhöriga 
upplever att deras vardag har förändrats. Många har levt eller lever tillsammans 
med den sjuke och det har påverkat allt från den anhörigas syn på livet till 
möjligheter att träffa släkt och vänner.  
 
Elin Sundén beskriver att när en nära anhöriga diagnostiseras med en dödlig 
sjukdom lamslås dennes liv. Att se sin kära bli sämre och sämre kan vara en 
traumatisk upplevelse. Hon har tittat närmare på det stöd som de anhöriga erbjuds i 
samband med detta, och kommer i sin del framförallt beskriva stödet som LAH i 
Norrköping erbjuder.  
 
Carin Lehnbom skriver i sitt kapitel ”Att förlora en närstående” om hur förlust av 
en närstående kan upplevas. Fördomar kring sorgearbete och omgivningens 
påverkan diskuteras ur ett individperspektiv. Samtliga informanterna i studien är 
80-talister. 
 
Anders Johansson bidrag, ”Uppkomst av ångest”, beskriver ångest ur ett individ 
perspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Han vill försöka definiera begreppet, 
avmystifiera det samt beskriva dess påverkan på identiteten. Anders kommer med 
hjälp av informanter från observationer och intervjuer att diskutera deras 
upplevelser av ångest och föra resonemang och reflektera över samhällets 
eventuella del i uppkomsten av tillståndet. Informanternas utsagor och upplevelser i 
ämnet kommer stå i fokus och Anders kommer att komplettera med litteratur han 
anser har relevans till ämnet. 
 
Slutligen diskuterar vi beröringspunkter ur de olika kapitlen i en gemensam 
slutdiskussion. 
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Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med antologin är att beskriva hur våra informanter har upplevt och talar 
om en specifik situation som förändrat deras liv. Kriserna ska speglas ur ett 
individperspektiv med betoning på livsvillkor. Vi skall utifrån våra fallstudier 
beskriva individernas tankar och känslor om deras livssituation genom att beröra 
aspekter såsom kris, livsvillkor och identitet. Vi har valt att arbeta utifrån dessa 
aspekter då det som intresserar oss är de processer som skapar och omskapar 
identiteten och självuppfattningen hos individer. Vi intresserar oss även för 
samhällets medel för att hjälpa individer i krissituationer.  
 
 

Metod 
I denna antologi har vi arbetat utifrån Grounded Theory (GT) i så stor utsträckning 
som möjligt. GT är ett teorigenererande forskningsperspektiv som presenterades av 
Anselm Strauss och Barney Glaser i boken The Discovery of Grounded Theory 
som utkom 1967.3 Med teorigenererande menas att man inte testar hållbarheten i 
gamla teorier med hjälp av denna metod, istället är tanken att nya teorier ska 
genereras via det insamlade materialet.4 GT är särskilt lämpat för forskning inom 
sociologi och socialpsykologi då fokus ligger på interaktiva skeenden och sociala 
händelser. En av hörnpelarna i filosofin om GT är att resultaten ska tala för sig 
själva.5 Det innebär att de slutsatser forskaren drar av sin studie ska finnas mer eller 
mindre synliga i materialet. En forskare som arbetar i enlighet med GT utgår ifrån 
ett aktörsperspektiv, vilket innebär att forskaren är en viktig del i 
forskningsprocessen. Jan Hartman menar att GT är ett försök att på fältet och i 
analysen undvika att låta sig påverkas av förutfattade meningar och tidigare 
erfarenheter.6  

“[...] theory that was derived from data systematically gathered and analyzed through 
the research process. In this method, data collection, analysis, and eventual theory 
stand in close relationship to one another. A researcher does not begin a project with 
a preconceived theory in mind [...]. Rather, the researcher begins with an area of 
study and allows the theory to emerge from the data.”7 

                                                 
3 Guvå, Gunilla, Hylander, Ingrid (2003) Grundad teori, s. 8, Göteborg: Liber 
4 Guvå, Hylander (2003) s. 5 
5 Guvå, Hylander (2003) s. 8 
6 Hartman, Jan (2001) Grundad teori., s.35, Lund: Studentlitteratur 
7 Strauss, Anslem, Glaser, Barney (1998) Basics of qualitative research, techniques and procedures 
for developing grounded theory, s. 12, Thousand Oaks:  SAGE Publications Inc 
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Då denna antologi tidsmässigt är ett förhållandevis litet arbete har vi inte haft 
möjlighet att grunda några nya teorier. Däremot har GT: s infallsvinklar samt olika 
analysmetoder legat till grund för vårt arbete. Det material vi använt oss av består 
av intervjuer och observationer, vilka presenteras närmare i de enskilda kapitlen. 
 
 

Begreppsdiskussion 
Begrepp som vi alla berör i våra individuella delar kräver en förklarande diskussion. 
De begrepp som vi närmare kommer att diskutera är: kris, identitet, och självbild. 
 

Kris  
Kris kom att bli ett huvudbegrepp för denna antologi, samtidigt som det visade sig 
att författarna hade vitt skilda uppfattningar om vad kris är. Något vi kommit fram 
till i våra diskussioner är att i de flesta fall är kris en högst personlig upplevelse. 
Många händelser i våra liv kan kännas och upplevas som krisartade, medan andra 
människor inte ens skulle tänka närmare på det. Vi har valt att närmare studera 
Johan Cullbergs, professor i psykiatri, användning av krisbegreppet.8  
 
Vi har valt begreppet för att vi ansåg att det var ett bra begrepp att samla alla olika 
delar under. Kris kan omfattas av många olika händelser och på många olika sätt. 
Detta öppnar för diskussioner och funderingar kring hur vardagen kan påverka oss 
i vårt liv. Begreppet kris ger oss ett verktyg att diskutera informanternas upplevelser 
och deras berättelser på ett ingående sätt. Vi har inte som syfte att hävda att 
samtliga informanter till antologin har genomlevt en kris.  
 
Cullberg menar att krisers uppkomst består av fyra delar. Det handlar om den yttre 
påverkan, den inre privata upplevelsen av krisen, vilken del av livet individen 
befinner sig i samt de sociala förutsättningarna och familjesituation. Samtliga delar 
påverkar krisens uppkomst på olika sätt och är alla viktiga i hur individen kan 
hantera krisen. Den yttre påverkan har ofta en påtaglig och synlig del i utlösningen 
av krisen som då består av antingen en utvecklingskris eller en traumatisk kris. 
Utvecklingskrisen kännetecknas av yttre förändringar som normalt ingår i det 
vardagliga livet, men i det här fallet är det för mycket för individen att hantera. Det 
kan handla om att få barn, gå i pension eller börja jobba. En traumatisk kris 

                                                 
8 Cullberg, Johan (1992) Kris och utveckling, Stockholm: Natur & Kultur 
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kännetecknas av plötsliga och yttre kraftiga påfrestningar. Som exempel nämner 
Cullberg bland annat en nära anhörigs död, ekonomiska bekymmer och plötslig 
arbetslöshet. Han menar att den traumatiska krisen:  

”[…] innebär ett hot mot ens fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller mot 
ens grundläggande möjligheter till tillfredställelse i tillvaron.”9 

 
Förloppet av en kris delar Cullberg in i ytterligare fyra delar som alla är 
sammanvävda med varandra vilket gör att det inte alltid är så att en individ 
upplever samtliga. Dessa är chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen samt 
nyorienteringsfasen.10 I chockfasen är kroppen i ett akut chocktillstånd och oftast 
försöker individen att slå ifrån sig verkligenheten. I reaktionsfasen tvingas individen 
att börja acceptera verkligenheten. Många gånger ställs frågan ”varför” och 
individen kan försöka hitta orealistiska förklaringar till händelsen. Chockfasen och 
reaktionsfasen benämns som den akuta krisen. När den akuta krisen lämnas 
hamnar individen i bearbetningsfasen. I denna fas kan individen se framåt igen och 
se ljusare på framtiden. För någon med en kronisk sjukdom kan det här innebära 
ett accepterande av handikappet. Om individen kan hantera och bearbeta de 
tidigare faserna hamnar de slutligen i nyorienteringsfasen. Den sista fasen har inte 
något slut utan är en del av livet som kommer att påverka individen för all framtid. 
Här har individen hittat ett nytt sätt att leva på och de som har förändrats finns 
alltid med i bakgrunden. 

”En kris blir ett stycke av livet och icke något som skall glömmas och avkapslas. 
Många upplever också efteråt att händelsen får nya betydelser under kommande 
livsperioder.”11 

 
I den fas som Cullberg benämner som bearbetningsfasen kan individerna välja olika 
strategier för att hantera sin situation. Ett sätt är det som benämns som coping, det 
vill säga att en individ kan påverka kroppens reaktioner i en kaotisk situation 
genom att använda olika mentala strategier.12 
 
I boken Krishantering skriver Kjell R Nilzon, att kriser är en del av livet och ingen 
människa kan undvika dem.13 Han menar att alla kriser har en personlig innebörd 

                                                 
9 Cullberg (1992) s. 15 
10 Cullberg (1992) s. 143-155 
11 Cullberg (1992) s. 154 
12 Hemsidan för nationalencyklopedin  
13 Nilzon, Kjell R (2004) Krishantering, Höganäs: Kommunlitteratur  
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och ingen kan till fullo gardera sig mot olika sorters kriser. Den stora skillnaden är 
hur en människa hanterar krisen, något som Nilzon menar är beroende av 
individens tillgängliga resurser för att hantera situationen. Vi menar att en individs 
resurser kan stärkas av kriser, vilket då kan medföra att vi får bättre kunskap och 
erfarenhet för framtida situationer. Vidare funderar vi över om vi inte alltid 
genomgår en kris av något slag? En krissituation för en individ är inte 
nödvändigtvis dito för en annan.  
 
De ämnen vi valt att fördjupa oss i påverkar människor på flera plan. Om det visar 
sig att vi inte kan få barn blir inte våra framtidsdrömmar uppfyllda, förlorar vi en 
nära anhörig som vi byggt upp vårat liv med kan vår tillvaro rasa samman. 
 

Identitet 
Identitet definieras vanligen som människans föreställning om sig själv i relation till 
andra. Uppfattningen om oss själva bygger i stor utsträckning på antaganden av hur 
andra människor kan uppleva oss.14 Jonas Stier menar att identiteter inte är givna av 
naturen utan uppstår, förhandlas och bekräftas i sociala samspel och att kroppen är 
ett villkor för att identiteten ska kunna formas.15 Människan strävar efter att 
upprätthålla en fördelaktig identitet och självuppfattning. Att känna sig utanför är 
en känsla som uppkommer i relation till och jämförelse med andra människor. Jag 
saknar eller har något som någon annan inte har eller kan förstå. En adopterad kan 
exempelvis känna sig annorlunda i sin familj eller bland vänner på grund av sina 
fysiska olikheter. För en person med mer psykiska problem handlar det om synen 
och upplevelsen av att andra lever i en oproblematisk tillvaro, där de omöjligt kan 
förstå den drabbades situation. Richard Jenkins diskuterar relationer i boken Social 
Identity: ”When we say something about others we are often saying something about 
ourselves”.16 
 
Identitet handlar om självbild och att få denna bekräftad av andra. Om andra 
tillskriver individen ett stigma måste detta tas i beaktning i processen där identiteten 
skapas och omskapas. Erving Goffman skriver i sin bok Stigma - den avvikandes roll 
och identitet att man kan urskilja tre typer av stigma. De tre typerna är; kroppsliga 
missbildningar, fläckar på den personliga karaktären exempelvis psykiska 
sjukdomar, alkoholism, fängelsevistelse samt tribala och stambetingade, exempelvis 

                                                 
14 Persson, Thore (1995) Att möta människor i kris, s. 31, Lund: Studentlitteratur 
15 Stier, Jonas (2003) Människans gåtfulla porträtt, Lund: Studentlitteratur 
16 Jenkins, Richard (2004) Social Identity, s. 79, New York: Routledge 
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ras, nation, religion. Goffman skriver även att dessa stigman i en viss mån kan gå 
vidare till senare generationer och familjemedlemmar.17 Goffman menar att 
personer som inte kan leva upp till de normer som existerar stämplas som 
avvikande. En viktig synpunkt är att den stigmatiserade individen själv bidrar till sin 
avvikande roll då hon tar till sig de rådande normerna och införlivar dem i sin 
identitet. Goffman menar att denna process, när individer införlivar normerna i sin 
identitet, kan benämnas ”moralisk karriär”.18 Individen kommer till slut att agera 
utifrån sin avvikande roll.  
 

Självbild 
Hur påverkas våra sociala relationer av den självbild som den aktuella krisen är en 
stor del av? Enligt de teorier som Peter Koestenbaum diskuterar i boken Bemästra 
din ångest innehar varje individ två uppfattningar om självet eller självbilden. Dessa 
två benämns som den sociala och den individuella självbilden. Den sociala 
självbilden är kulturellt konstruerad och innehåller de värderingar och normer som 
samhället genererar.19 Denna självbild är i sin grund deterministisk då den inte tar 
hänsyn till subjektiva värderingar. Den individuella självbilden är den personliga 
och den del vi inte avslöjar för andra. Goffman menar i motsats till Koestenbaum 
att det handlar om social identitet och personlig identitet. Med detta menar 
Goffman att identiteten ingår som delar i interaktion med andra, och utifrån 
interaktionen definieras ens identitet.20 Koestenbaum beskriver den individuella 
självbilden som ett program som organiserar vårt individuella och privata liv. Den 
individuella självbilden inrymmer vår subjektivitet, de känslor och de värderingar 
som är specifika för vårt jag. En tolkning av den sociala och den individuella 
självbilden kan vara att individen med fördel ska visa sin sociala självbild. Detta för 
att lyckas och bli accepterad av omgivningen.  
 
 

Sammanfattning 
Antologin berör ämnen som ofrivillig barnlöshet, adoption, att stå bredvid, 
efterlevande till en individ som plötsligt gått bort, att förlora en närstående samt 
uppkomst av ångest. Samtliga kapitel är baserade på observationer och intervjuer 

                                                 
17 Goffman (2004) s. 14 
18 Goffman (2004) s. 40 
19 Koestenbaum, Peter (1982) Bemästra din ångest, s.36, Södertälje: Axling 
20 Goffman (2004) s.112 
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som analyserats med hjälp av GT. Centrala begrepp för antologin är kris, identitet 
samt självbild.  
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Ofrivillig barnlöshet 
Johanna Henriksson 

 

Inledning  
I Sverige finns det idag många par som har svårt att få barn eller till och med aldrig 
kommer att kunna få några biologiska barn. ”Att skaffa barn är för de flesta något 
som är självklart och man tar för givet att man kan få barn om man vill och när man 
vill.”21 Många drömmer som unga om att i framtiden ha en familj med barn.  
 
Människor idag lever ett planerat liv, det är mycket som ska vara klart innan vi kan 
skaffa barn. Normen idag är vi ska lyckas i livet, det vill säga att vi ska utbilda oss, 
få ett fast jobb och stadig inkomst. Detta medför att många kvinnor väntar längre 
med att försöka skaffa barn. ”En allmän orsaksfaktor vid ofrivillig barnlöshet är 
kvinnans ålder. Hennes fertilitet avtar redan vid 32 år.”22 I min undersökning säger 
en av informanterna:  

”Jag vill inte va en gammal förälder, jag vill inte göra det mot mina barn, man vill va 
lite mä, inte helt sådär mossig liksom, samtidigt som man känner att man måste 
utbilda sig å skaffa jobb först. Å det känns som att nånting nånstans måste stryka lite 
på foten, asså antingen så skaffar man barn lite innan det va tänkt eller så blir man 
mossig.” 

 
I Sverige idag kan vi få olika typer av medicinsk behandling för att kunna bli 
gravida. De vanligaste metoderna vi känner till är förmodligen adoption, IVF-
behandling (provrörsbefruktning) och insemination. I min undersökning om 
barnlösa har jag valt att inrikta mig på människor som gått eller går igenom IVF-
behandling. 
  

Vad är ofrivillig barnlöshet? 
Professor Robert Winston definierar ofrivillig barnlöshet som; ”om graviditet inte 
blivit följden efter 18 månader med regelbundna samlag utan preventivmedel, 
[…]”.23 Statistik visar att cirka 15 procent av alla par i Sverige har problem med att 

                                                 
21 Lalos, Ann (2000) ”Barnlöshet som kris”, I Bot för barnlöshet?, Umeå 
22 Olofsson, Jan (2000) ”Att göra barn på sjukhus”. I Bot för barnlöshet?, Umeå 
23 Winston, Robert, (1990) Varför får vi inte barn?, s.10, Västerås: ICA-förlaget AB  
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få biologiska barn.24 Antagligen finns det också ett stort mörkertal. Man räknar idag 
till att ungefär 2000 barn årligen föds med hjälp av IVF. 25 
 
IVF går till på det sättet att kvinnan under några veckor genomgår 
hormonbehandling med hjälp av bland annat sprayer och hormonsprutor. Sedan 
plockar läkaren ut ägg från kvinnan och mannen lämnar sperma. Ägg och spermier 
läggs tillsammans i en glasskål för att ägget ska befruktas. Om befruktningen lyckas 
förs det befruktade ägget tillbaka till kvinnan efter några dagar. Efter cirka två 
veckor kan kvinnan göra ett graviditetstest.26 Chanserna att lyckas med en 
provrörsbefruktning är inte så stora.  

”Statistiken säger att chansen att få ett barn med IVF är cirka 30 procent per 
behandlingstillfälle. Men varje par är unikt och har sina egna förutsättningar.”27  

 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att belysa ofrivilligt barnlösa pars upplevelser av att 
leva som barnlösa och berätta om den hjälp som finns, vad de går (har gått) 
igenom. Jag har också valt att titta på om det är viktigt för oss att få barn. Hur 
påverkas vi som människor och hur påverkas det sociala livet av att inte kunna få 
biologiska barn? 
 
 

Metod  
I denna uppsats har jag med hjälp av litteratur och undervisning använt mig av 
Grounded Theory (GT).28  
 
Insamlingen av datamaterial har skett med hjälp av två observationer och fyra 
intervjuer. Observationerna var en bra början på undersökningen då det var mitt 
första möte med fältet. Observationerna var en förstudie till intervjuerna och det är 
med hjälp av observationerna som jag valt mina intervjufrågor. Intervjuerna var ett 

                                                 
24 Selstam, Gunnar (2000) ”Ett barn blir till”, I Bot för barnlöshet?, Umeå 
25 Olofsson, s.34, 41 
26 Fredholm, Kerstin, Johansson Rosander Ingela, (2002) Vill ha barn, s.10, Järvsö: Bauer Bok   
27 Thulin, Kristina, Östergren, Jenny (red), (2004), Längta barn, s.241, Stockholm: Albert Bonniers 
förlag AB 
28 Se beskrivning i inledningskapitlet. 
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bra tillvägagångssätt, då jag ansåg att jag kunde få en djup förståelse för 
informanternas upplevelser och erfarenheter.  
 
Den första observationen utfördes på ett möte för blivande och nyblivna 
adoptivföräldrar som är anordnade av Adoptionscentrum (AC). På mötena var 
även barnen med. Syftet med observationen var bland annat att se om jag, med min 
bakgrund som barnflicka i en svensk familj med biologiska barn, kan uppleva 
någon skillnad i adoptivföräldrarnas hantering av barnen. Under observationen 
valde jag att genomföra en ostrukturerad observation.29  I efterhand anser jag att jag 
hade fått ut mer av observationen om jag valt att göra en deltagande observation. 
För att göra en deltagande observation anser jag att jag hade behövt lite mer kött på 
benen, jag kände mig inte tillräckligt erfaren för att komma människorna så nära.  
 
Den andra observationen är gjord på ett diskussionsforum på Internet. På forumet 
skriver människor, mestadels kvinnor, som har problem att skaffa barn. Där skriver 
de bland annat om hur de mår och om de gjort eller ska göra något ingrepp för att 
försöka bli gravida. Med den här observationen ville jag se hur dessa människor 
mår och vad de går igenom, vad de får eller har fått för hjälp.  
 
Fokus i min studie ligger på de intervjuer jag utfört. Grunden för intervjuerna är 
det frågeschema som jag utvecklade efter mina observationer. Detta frågeschema 
har omarbetats och förändrats under undersökningens gång. Omarbetningen har 
skett då det har uppkommit intressanta synpunkter och frågeställningar under 
intervjuerna som jag valt att arbeta vidare med. Jag har utfört intervjuerna som 
öppna samtal, då det är ett känsligt ämne. Alla intervjuer är genomförda hemma 
hos informanterna. De har alla pågått mellan en och två timmar.  
 

Presentation av informanterna 
Jag har utfört fyra intervjuer. Tre av informanterna är människor mellan 30 år och 
45 år som alla genomgår eller har genomgått IVF-behandling. Den fjärde 
informanten är en studerande tjej i 25-årsåldern. 
 
Den första intervjun gjordes med en kvinna i 30-årsåldern som försökt få barn i 
flera år. Hon har genomgått en provrörsbefruktning som lyckades på första 
försöket. Den andra informanten är också en kvinna i 30-årsåldern, hon har försökt 
bli gravid från och till sedan hon var 17 år. De senaste tre åren har hon gjort 
                                                 
29 Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, s.176, Malmö: Liber AB  



 12

flertalet IVF-behandlingar men har hittills inte lyckats (januari 2005). Den tredje 
informanten är en man i 45-årsåldern. Han har ett barn på 15 år från ett tidigare 
förhållande, men genomgår nu IVF-behandling med sin nuvarande fru. Den fjärde 
och sista intervjun är gjord med en studerande tjej i 25-årsåldern. Syftet med denna 
intervju var att få en ”vanlig” människas syn på det hela. Jag ville undersöka hur 
hon tänker om framtiden med barn och familj. Jag var också intresserad av hur hon 
tänker på ofrivilligt barnlösa, om hon tänkt på det.   
 

Etiska aspekter 
Valet av ämne är så känsligt att jag varit tvungen att aktivt värdera etiska aspekter. 
När jag skulle ut på fältet funderade jag mycket kring hur jag skulle kunna 
undersöka det jag ville utan att inkräkta för mycket på människors privatliv.  
 
Under observationen på AC valde jag medvetet att göra en ostrukturerad 
observation.30 Detta för att jag ville uppleva relationen mellan föräldrar och barn 
utan att tränga mig på mer än nödvändigt. Den andra observationen utfördes som 
tidigare presenterats på ett diskussionsforum på Internet. Då jag inte behövde logga 
in eller registrera mig märktes inte min närvaro, därmed behövde jag inte ta någon 
etisk hänsyn. Sidan kan liknas vid en anslagstavla där alla kan läsa vad som skrivs.  
 
Intervjuerna har genomförts med människor som jag har en privat relation till. 
Innan varje intervju frågade jag efter informantens godkännande till att banda 
intervjun, ingen misstyckte. När undersökningen startade ansåg jag att min privata 
relation till informanterna var något positivt. Detta för att jag tyckte att det skulle 
kännas lättare för både mig själv och mina informanter att prata med någon de 
redan kände. I efterhand anser jag att det kan vara en nackdel då vi under 
intervjuerna börjat prata om mycket annat och kanske till och med kommit ifrån 
ämnet. Jag finner att det har varit svårare för mig som forskare att hålla i trådarna. 
Att jag har en personlig relation till informanterna har också försvårat mitt 
skrivande. Bland annat för att jag haft problem med att göra informanterna 
anonyma, jag vill inte att någon skall känna sig utpekad. Det största problemet har 
varit mannen. Detta för att han är den enda mannen jag intervjuat och därför är han 
svår att göra anonym. Jag har därför valt att inte uttryckligen beskriva hans 
upplevelser. Han har sagt intressanta och relevanta saker men dessa kommer jag 
inte att lämna någon större plats åt i analysen. Mannen och den ena kvinnan är gifta 
med varandra, detta har också försvårat mitt arbete, då jag inte vill ställa till med 
                                                 
30 Bryman (2002) s.176 
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några problem mellan dem. Detta tror jag inte hade varit något problem om jag inte 
känt personerna sedan tidigare.   
 
Under rubriken, ”Fynd och analys”, kommer jag att presentera min analys av det 
insamlande datamaterialet. Där benämner jag informanterna som A, B, C och D. 
Detta för att på ett bra sätt göra alla informanterna anonyma. Informanternas 
anonymitet är också viktigt för att uppfylla anonymitetskravet i de forskningsetiska 
riktlinjerna som jag arbetat efter. 
 
 

Fynd och analys  
Observation på AC 
Efter kodningen av observationen på AC (Adoptionscentrum) har jag fått lärdom 
om att det är omöjligt för mig att se några olikheter mellan adoptivföräldrars 
hantering av barnen jämfört med biologiska föräldrars. Observationstillfället var 
alldeles för kort och jag är alldeles för oerfaren som forskare för att kunna upptäcka 
eventuella skillnader.  
 

Observation på diskussionsforum 
Efter genomgång av observationen på diskussionsforumet har jag fått kunskap om, 
genom vad kvinnorna skrivit, att det finns hjälp att få men chansen att lyckas inte är 
så stor. Det jag framförallt fått fram är hur bra dessa sidor är för människor som 
behöver prata av sig och få vara anonyma. Dessa kvinnor stöttar verkligen varandra 
och finns där för varandra när det är jobbigt.  
 

Intervjuerna 
I det insamlade materialet har jag hittat många intressanta fynd som jag haft stor 
användning av. Då materialet är så stort kan jag inte beröra alla fynd, utan har valt 
de jag anser är som mest relevanta. Jag ska i min analys presentera vad mina 
informanter berättat. Detta kommer jag att göra med egna ord men också med 
hjälp av citat.  
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Valet: Vi vill ha barn 
Varför är det så viktigt för oss att ha barn och familj? En av mina informanter 
berättade att hon har svårt att tänka sig ett helt liv utan att skaffa barn. Hon kände 
att familj och barn är viktigt, för att hon upplever att hon har förmågan att 
uppfostra och ta hand om ett barn. Under intervjun tänkte informanten tillbaka på 
sin egen barndom och känner sig idag nöjd med den. Hon känner en trygghet 
hemifrån och tror därmed att detta kan vara en bidragande faktor till att hon vill ha 
barn. Hon vill föra vidare den tryggheten till sitt framtida barn. 
 
Under en annan intervju sades; 

I: Varför är det viktigt för dig att få barn? 

A: ”Man vill lämna något efter sig. Man vill ju också ha barnbarn å så, som kommer å 
hälsar på en när man blir gammal. Med barn kan man känna att man fått något som 
är ens eget, som ingen kan ta ifrån en.” 

Informanten säger alltså att hon vill föra sina gener vidare. Hon verkar rädd för 
ensamhet i framtiden och vill därför gardera sig nu i ung ålder. Hon vill känna att 
hon har något som är hennes, ett barn hon kan vara stolt över. Med något eget kan 
hon också känna tillhörighet. I och med tillhörighet är hon någon och hon lämnar 
något efter sig.  
 
I boken Bot för Barnlöshet? skriver Ann Lalos, professor i gynekologi, att motiven för 
barnönskan ofta är inre önskningar från individen, men också yttre förväntningar 
från omgivningen.31 De inre önskningarna kan handla om att vi vill dela något med 
vår älskade, att vi vill blanda våra gener. Vi vill leva med barn och bli en familj.32 
Vad kan vi dra för slutsatser av detta? Detta är, som diskuterats ovan, en 
generationsfråga. I likhet med citatet ovan vill man föra sina gener vidare, lämna 
något efter sig. Enligt mina informanter är barn lycka och alla vill leva ett lyckligt 
liv. Vi vill inte vara ensamma, vi vill ha en familj både nu och när vi blir äldre. Som 
människa är det viktigt att känna tillhörighet.  
 

I: Varför tror du att det är så viktigt för många att kunna få barn? 

D: ”Eh, nä men det tillhör människosläktet på nåt vis. Det tillhör väl livet. […] Barn 
är egentligen nåt naturligt och sen blir det ju onaturligt när man inte kan få barn.”  

                                                 
31 Lalos (2000) s.25ff 
32 Dahlquist, Gisela (2000) ”Vad får man- och vad bör man?”, I Bot för barnlöshet?, Umeå 
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Informanten säger här att barn är något naturligt. Vi har kunnat få barn genom alla 
tider. Det tillhör livet, alltså är barn själva poängen med att existera. Får man inte 
barn lever man inte ett fullvärdigt liv. Det som är naturligt ska alla kunna få och ha. 
När det är onaturligt blir det avvikande. 
 
I en intervju med Anders Möller i boken Vill ha barn säger han att det är 
omgivningens krav i allra högsta grad som styr att vi vill ha barn. Han anser att två 
normer verkar gälla i vårt samhälle: ”Alla ska skaffa barn. Alla ska vilja ha barn.”33  
Varför är det så? En informant menar: 

”[…] man har den bilden av människan, som en biologisk varelse som ska klara av att 
fortplanta sig, att det är nåt man gör och att då är det nåt fel på en om man inte kan 
få barn. […] det är nåt som inte funkar å det är lite, ja… att det är lite skamligt på nåt 
vis.” 

Vilka är det som bestämmer att det ska vara skamligt att inte kunna få barn? Om 
barnlösa känner skam över att de inte kan skaffa barn, då är det för att samhället 
har satt den normen. Det är något som alla ska och bör klara av. Varför är det så 
viktigt för oss att veta att vi kan?  

”Det är en norm på något vis fortfarande i samhället att man skaffar barn, ja det 
finns ju fortfarande den här kärnfamiljstanken att, å så lever man lyckliga i alla sina 
dar”  

Återigen beskriver informanterna hur viktigt det är att ha barn. ”Å så levde de 
lyckliga i alla sina dar.” Detta pekar återigen på att barn är lycka. I dagens samhälle 
är normen att vara lycklig. För att höra till normen måste man vara lycklig, och för 
att vara lycklig måste man ha barn. Om man inte är som andra, alltså normen, 
måste man ständigt förklara sig. Detta är något mina informanter märkt tydligt i 
deras möte med samhället. 
  

Möte med samhället 
I flera av intervjuerna säger informanterna att den värsta kommentaren att få av 
människor ute på gatan är; ”Är det inte dags för sig att skaffa barn snart, du är väl 
ändå över trettio”? Informanterna berättar om hur jobbigt det är när människor tar 
för givet att man ska och vill skaffa barn. Det finns många som vill men inte kan. 
En av informanterna sa att hon ”vill ge alla som säger något en snyting”. Hon var 
trött på att människor bara hävde ur sig vad som helst, utan att egentligen veta vad 

                                                 
33 Fredholm, Johansson Rosander (2002) s.15 
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som ligger bakom. När hon väl sa att hon inte kunde få barn blev de alldeles 
generade.  

“det räcker med att jag ska säga, - `jag kan inte få barn`, utan att höra någon 
fritidspsykolog sitta å analysera varför, att jag liksom ska lägga det åt sidan, för dom 
vet inte vad de pratar om liksom.”  

”[…] ´ja men slappna av då, tänk inte på det, vila på det. Hitta på någonting, har ni 
funderat på att adoptera eller så, det är så många som jag har hört talas om…´ Å sen 
drar dom en story om nån som fått barn när de bestämt sig för att adoptera.” 

Reaktionen från omgivningen blir lätt: ”Men lilla gumman, sluta oroa dig nu så ska 
du se att det fixar sig. Det är ju så många andra som får barn när de bara tänker på 
något annat. Alla kan ju få barn, vad har du gjort för fel?”. Om detta blir reaktionen 
från samhället när man berättar att man inte kan få barn, förstår jag att många par 
vill hålla det hemligt. Alla informanterna som genomgått barnlöshetsprocessen 
uttrycker en frustration över att samhället är så dåligt insatt i barnlöshetsproblemet. 
Någon ansåg att kunskapen om ofrivilligt barnlösa ökat de senaste åren, men att det 
fortfarande råder stor okunskap. Vet vi för lite om barnlöshet? Bara det att 
samhället har en bild av att alla efter ingånget äktenskap så småningom får barn 
bevisar okunskapen.34 Om graviditet inte inträffar är det något konstigt och 
avvikande. 
 

Avståndstagande 
Vi lever i ett samhälle där vi fått lära oss att det normala är att må bra och vara 
lycklig.35 Vi tycker att det är svårt att hantera när någon i vår omgivning mår dåligt, 
och kan därför välja att undvika personen eller vissa samtalsämnen. 

C: ”[…] just nu har jag kompisar som har försökt ett tag och det går ju inte att prata 
om barn med dom, man tar inte upp det helt enkelt” 

I: ”Tar man inte upp det för sin egen skull eller för deras skull?”  

C: ”Man tror ju att man gör dem en tjänst, om man pratar om barn så är det som att 
jag hånar dom. Alltså prata om att inte kunna få barn med dom utan att dom har 
tagit upp det känns helt uteslutet, det gör det faktiskt, alltså det skulle verkligen 
kännas som ett intrång i deras privatliv.”  

                                                 
34 Ofrivillig barnlöshet- en känslomässig berg- och dalbana, (Organon AB), s.4 
35 Ekselius Eva m.fl. (1990) Människor i kris, s.1 , Stockholm: Almqvist & Wiksell  
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Idag pratar vi inte gärna om det som anses konstigt och avvikande. Vi väljer 
exempelvis att inte prata om barn med barnlösa. Frågan är, varför? Undviker vi 
ämnet för vår egen skull eller för den barnlöses?   
 
En av mina informanter sa att hon tyckte att man kunde jämföra ofrivillig 
barnlöshet med en människa som är deprimerad. Hon menar att samhället anser att 
det är något ´fel´ på personen ifråga. Det bidrar till att vi tycker synd om personen 
och drar oss undan från umgänge. Detta för att vi kan tycka att det är svårt att 
bemöta någon som vi vet mår dåligt.  
 

Hur viktigt är stöd?  
Fynden i intervjuerna och observationerna pekar entydigt på att stöd i svåra 
situationer är viktigt. Alla har ett behov av att prata av sig. En av mina informanter 
sa att ”det är viktigt med folk runt omkring, man behöver folk att prata med”.  
 
Samtliga informanter har i intervjuerna berättat om genomgångna processer, vad de 
gått igenom både fysiskt och psykiskt. De är alla mer eller mindre nöjda med den 
medicinska hjälp de fått. Någon tyckte att det var ”för lite med ett psykologbesök 
på en halvtimme.” Denne tyckte att man skulle få mer samtalsterapi. En annan av 
informanterna tyckte inte att de kunde få så mycket mer hjälp än vad de redan fått. 
Informanten berättar vidare att det finns hjälp, i form av samtalsterapi, om man 
bara vill. Något alla informanterna var eniga om är att det är viktigt att våga prata 
sinsemellan i paret.  
 
För att problemet inte ska vara så tabubelagt ansåg en av informanterna att det 
även är viktigt att man vågar prata med andra, exempelvis släkt och vänner. Men 
för alla är det inte så lätt att ventilera sina problem med utomstående. ”Det är 
jobbigt att förklara sig, å folk tycker synd om en. Man vill prata om det på sina egna 
villkor.” En annan av informanterna sa;  

”Jag ville hålla det hemligt för jag trodde att det skulle funka direkt liksom. Eh, mer 
som vanligt folk så att säga när dom blir med barn, alltså att man bara kommer med 
magen i vädret.” 

Jag får känslan av att informanten känner en skam för att de inte kunde få barn 
som ”vanligt folk”. Följden av denna skam blev att de inte ville berätta för 
omgivningen. Men samtidigt kan det handla om okunskap även från 
informanternas sida. ”Jag trodde det skulle funka direkt”, visar på att informanten 
inte var så påläst om problemet paret hade. ”Komma med magen i vädret”, är väl 
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något alla kvinnor och män vill. Man vill visa upp, med stolthet, att man ska få 
barn.  
 
Rädslan för hur samhället ser på dem kan vara ett annat orosmoment. Det finns en 
skam över att inte vara som ”alla andra”. Därför anser en av mina informanter att 
det är viktigt att vi i samhället avdramatiserar det hela. Detta genom att prata mer 
om problemet och diskutera det. Det finns alldeles för lite kunskap bland 
befolkningen.  
 
I en av intervjuerna pratade jag och informanten just om hur vi trodde att 
kunskapen bland befolkningen skulle se ut om några år. Informanten trodde inte 
att problemet skulle vara lika tabubelagt då. Hon säger att det är ett så vanligt 
problem idag och att det idag pratas mer om problemet än för bara några år sedan. 
Hon trodde att kunskapen i samhället skulle fortsätta att utvecklas. Hon menar att 
tonåringar som bor hemma hos föräldrar som genomgår IVF-behandling får en 
annan syn på möjligheterna att skaffa barn, att det inte alltid är så lätt. Detta skulle 
medföra att problemet och hjälpen inte är lika främmande för människor som 
drabbas i framtiden.  
 

Lika villkor 
Efter att ha läst litteratur och efter genomgång av intervjuer och observationer har 
jag förstått att det finns en orättvisa när det gäller antalet fria IVF- försök i landet. 
Beroende på var i landet vi bor har inte alla samma villkor när det bland annat 
gäller väntetider och kostnadsfria IVF- försök. 
 
En av informanterna tyckte att det skulle vara samma regler för hela landet, att de 
yttre omständigheterna ska vara lika överallt. ”Man ska aldrig behöva känna att man 
måste flytta till en annan stad för att ha bättre villkor.” Detta problem kan medföra 
att barn blir en lyxvara. Under en annan intervju sa en informant:  

”Har man inte tillräckligt med pengar kan man inte få barn, […] folk ska inte behöva 
ta en massa lån för att kunna få barn”. 

Om man inte kan få barn blir man tvungen att ställa sig frågan: Hur mycket är jag 
beredd att betala för mitt barn? En av mina informanter sa:  

”När det kostar mycket och när det börjar handla om pengar då blir det helt klart 
signalerna från samhället; ‘det där är lite konstigt nu att ni inte skaffat barn, så nu 
eftersom ni är ett undantagsfall här så får ni betala’.”  
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Vad leder de stora kostnaderna till, jo att många slutar med den medicinska 
behandlingen efter de fria försöken. ”Vi har bestämt att vi inte ska göra nå mer 
försök efter det här. Vi kan inte lägga ner nå pengar, […].” En annan sa:  

”Vi har tagit ett gemensamt beslut om att, ja vi får göra dom här försöken sen får vi 
acceptera det som blir. […] Nånstans måste man ju sätta en gräns med, för det kostar 
ju ganska mycket pengar.” 

 

Fysiskt och psykiskt tillstånd 
Under alla mina intervjuer har informanterna berättat hur de känt sig och mått 
under denna period i livet. Alla upplever att det varit en fruktansvärd period, både 
fysiskt och psykiskt. En av kvinnorna berättade hur värdelös hon känt sig som 
kvinna och människa. Den andra kvinnan berättade att hon aldrig känt sig 
otillräcklig som kvinna, men att det har varit väldigt psykiskt påfrestande och att 
hon ständigt känt en oro för att behandlingen inte ska fungera.  
 
Mina informanter berättar att de känner en rädsla för vad som komma skall, rädsla 
för tänkbar graviditet, rädsla för att något skall gå snett och rädsla för att ha för 
stora förhoppningar. En av informanterna kände till och med en rädsla för att bli 
lämnad, att processen ska ta för hårt på deras förhållande. Att vara rädd för att ens 
partner ska lämna en, visar sig vara en vanlig reaktion när man går igenom svåra 
situationer i livet. Detta är även något som diskuteras i boken Längta barn. 
 
Mannen jag intervjuade kände sig inte så känslomässigt insatt. Han tyckte att han 
”bara hängde med”. Men något han speciellt tyckte var jobbigt var att hans fru 
förändrades så mycket. Han menade att när hon var mitt i hormonbehandlingen 
var hon mer lättretlig och högg direkt. Detta tyckte han var väldigt jobbigt, det var 
som att hon blivit en annan person. Han berättade att hon aldrig varit så förut, men 
att humörsvängningarna då märktes markant.  
 
En av kvinnorna berättade att hon tyckte att hon hade blivit en mer innesluten 
människa, att hon inte pratar lika mycket som förr och att hon är mer ledsen. Hon 
anser själv att hon alltid varit en glad och positiv person, som haft lätt för att 
skratta, men detta är alltså något som förändrats i och med denna process. Hon 
anser att hennes humör har påverkats både mot omgivningen och mot sina nära 
och kära. 
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I boken Barn av glas skriver författaren: ”Längtan efter barn får mig att leva med 
delad identitet och ingen av dem är min sanna.”36 Vad menar hon med att hon har 
två identiteter men ingen är hennes? Kan det vara så att hon påverkas så mycket av 
alla hormontillskott att hon inte själv kan styra över vad hon gör och säger. Hon 
var ledsen ibland och arg ibland. I vanliga fall ansåg hon sig varken vara en ledsen 
eller arg person och att detta förändrade hennes identitet. Senare i boken skriver 
hon: ”IVF har blivit min identitet. Jag äter, sover och lever IVF.”37  
 

Avundsjukan, den barnlöses värsta fiende? 
Något jag ofta stött på i både litteratur och mitt material är att de flesta kvinnor 
känt eller känner en stark avundsjuka gentemot andra. De har känt ett fruktansvärt 
hat mot andra kvinnor bara för att de kan få barn. Så här skriver en kvinna i ett 
inslag på diskussionsforumet där jag gjort min andra observation: 

”Igår sprack bubblan. En nära bekant berättade att hon och hennes man nu väntar 
sitt 4:e barn. Åh, vad roligt, grattis, grattis sa jag och höll skenet uppe. När hon hade 
gått bröt jag ihop. Jag var nere i det djupaste svarta hål som finns och vände. Denna 
plågsamma sorg blir inte lättare av skuldkänslorna för att jag reagerar på detta sett. 
Jag missunnar ingen annan att få barn men dessa ´glädjande´ besked gör min egna 
barnlöshet så plågsamt påtaglig. Ja, vad gör jag nu? Kravlar mig upp så klart, inte vill 
jag vara nere i detta svarta hål utan snabbt, snabbt upp igen. För en djup depression 
är nog den barnlöses värsta fiende.” 

Jag tolkar att kvinnan menar att genom att vara barnlös har hon gått igenom en rad 
jobbiga och fruktansvärda situationer. Det sista hon behöver nu är att gräva ner sig 
ännu mer, att stänga ute både vänner och familj. Om hon inte träffar andra är hon 
helt ensam och kan då komma att bli fruktansvärt deprimerad och det är det sista 
hon behöver. Hon behöver människor runt omkring sig och måste därför vara 
beredd på att vänner kan komma att berätta att de ska ha barn.  
 
Under mina intervjuer har informanterna berättat om situationer där de känt sig 
fruktansvärt ledsna och arga över att andra får barn men inte de själva. Den största 
frågan är: Varför hon men inte jag? Flera av informanterna har haft väldigt svårt att 
glädjas åt vänner och bekanta som ska få barn. En av mina informanter berättade 
om en incident när hon precis hade börjat försöka bli gravid, när hennes vän 
berättade att hon väntade barn.  

                                                 
36 Holmgren, Åsa (2004), Barn av glas, s.35, Borlänge: Förlags AB Björnen 
37 Holmgren (2004) s.47 
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”Alltså jag kunde inte glädjas åt dom, jag kunde inte det. Hur mycket jag än log å 
liksom försökte föreställa mig att man va glad… så kunde jag inte vara det. Jag 
önskade dom olycka faktiskt.” 

Kan detta vara ett sätt att hantera problemet, att vända ilskan mot någon annan? 
Hur hanterar man denna typ av ilska och hat? Blir följden av ilskan att man 
försvarar sig för att man inte är som ”alla andra”? 

”De flesta går nog igenom den här fasen att man mår dåligt när andra, det ploppar 
upp barn i familjen som svampar, vänner får, alla utom jag.”  

 
 

Slutdiskussion 
Redan som små barn drömmer vi om att i framtiden få barn. Vi leker lekar som 
”mamma, pappa, barn”, vi hittar på namn till våra framtida barn, vi frågar varandra 
hur många barn vi ska ha när vi blir stora och så vidare. Barnaårens lekar blir en 
viktig del i identiteten.38 När vi blir äldre kommer så småningom den dagen då 
många bestämmer sig för att skaffa barn. Men för alla är det inte lika lätt att få barn 
och för vissa par kommer aldrig den dagen. Många par kämpar i många år för att få 
sitt älskade och efterlängtade barn. Om resultatet inte leder till graviditet kan 
följden bli att människor drabbas av svåra depressioner som kan leda till en 
livskris.39  

”Att få beskedet att man har svårt att få barn är en chockartad insikt och leder i 
många fall till en kris. En livskris som sedan pågår vid sidan av utredning och 
behandling av barnlöshet.”40 

Med detta menar författarna att man inte bara får handskas med krisen utan 
samtidigt måste handskas med alla känslor som uppkommer då man försöker bli 
gravid. Att gå igenom utredningar och behandling mot ofrivillig barnlöshet är 
känslosamt. Människan dras mellan hopp och förtvivlan och det kan dröja flera år 
innan man får veta om man någonsin kommer att kunna få barn.41 
 
Enligt Johan Cullbergs användning av krisbegreppet (presenterad i 
inledningskapitlet) har mina informanter genomgått en kris. Han säger att i analysen 
                                                 
38 Möller, Anders (2003) ”Barnlöshet”, I Nätverksfamiljen, Margareta Bäck- Wiklund m.fl. (red) 
Stockholm: Natur och Kultur 
39 Se beskrivning i inledningskapitlet 
40 Fredholm, Johansson Rosander (2002) s.23 
41 Möller (2003) s.237 
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av kris är det fyra aspekter som brukar beaktas. En av dem är den inre privata 
upplevelsen av krisen.42 Med den inre privata upplevelsen handlar det om vad mina 
informanter uttryckt som en stor besvikelse på sig själva, en frustration och 
värdelöshet som människor. En människa kan drabbas av kris när hon känner att 
hennes framtid är hotad, att hon inte kan få sina drömmar tillfredställda. Om det 
visar sig att vi inte kan få barn blir inte våra framtidsdrömmar uppfyllda. Ingen av 
informanterna har i intervjuerna sagt att de tycker att de genomgår eller har 
genomgått en kris. Men jag tolkar att de har det med tanke på ovannämnda 
diskussion 
 
Syftet med denna uppsats var att belysa mina informanters upplevelser av att leva 
som ofrivilligt barnlösa. Enligt mina informanter går det att leva ett liv utan barn, 
men ett liv utan barn är inte ett fullvärdigt liv. Vi påverkas mycket av att inte ha 
barn, framförallt i vårat sociala liv. Som Rickard Olsson skriver i boken Längta barn: 
”Det är socialt stigmatiserande att inte ha barn, […]”43 Mina informanter säger att 
barn är viktiga för dem alla, för barn är lycka och alla vill leva ett lyckligt liv. Med 
barn känner man tillhörighet och gemenskap med omgivningen, då barn och familj 
är normen i vårt samhälle. 
 
 

                                                 
42 Se beskrivning i inledningskapitlet 
43 Olsson, Rickard (2004) ”Pappalängtan”, I Längta barn, Thulin Kristina, Östergren Jenny (red) 
Stockholm: Albert Bonniers Förlag AB 
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Övergiven och adopterad 
Thomas Westermark 

Inledning 
I Sverige finns cirka 43000 internationellt adopterade individer, och antalet ökar 
ständigt.44 Under det senaste kvartalet har internationell adoption klivit in i vårt 
samhälle och tagit en plats. Under 60 – 70-talet kunde man eventuellt tala om 
någon form av biståndsarbete, men är det fortfarande så? Har detta förändrats till 
att endast bli en familjs längtan efter ett barn, eller är man intresserad av att hjälpa 
både landet och barnet? Den största delen av adoptioner är från icke europeiska 
länder. En anledning till detta är enligt Marianne Cederblad att det helt enkelt inte 
finns några svenska barn beroende på tillgång till preventivmedel, rätten till abort 
och sociala möjligheter som gör att ensamstående föräldrar klarar av att fostra 
barn.45 
 
De första kullarna av barn har nu vuxit upp och vissa har även bildat egna familjer 
här i Sverige. Under sin uppväxt har de skapat sina identiteter och personligheter. 
Personligen anser jag att det inte är mycket som skiljer adopterades 
identitetsskapande från ”icke-adopterade” ungdomar. Tvärtom tror jag att de är de 
väldigt lika. Det som möjligtvis kan tänkas skilja dem åt är vetskapen om att man 
blivit bortlämnad under olika omständigheter. Lotta Landerholm skriver att 
ungdomstiden handlar om att testa sina gränser och ställa frågor om vem man är. 
Landerholm skriver även att det som kan skilja adopterades från andras 
identitetsskapande är testandet av gränserna med föräldrarna. I vissa fall resonerar 
adopterade att de har blivit lämnade en gång och kan därför bli lämnade igen.46   
 
Det jag anser kan skilja adopterade personers ungdomsår är det ständiga sökandet 
efter tillhörighet och vetskapen av att man blivit övergiven. Kerstin Weigl skriver 
att alla ungdomar brottas med sitt identitetssökande men att adopterades sökande 
ofta varar längre och är kraftigare. Weigl lägger även till att adopterade ungdomar 
ofta är överrepresenterade på behandlingshem.47 Av egen erfarenhet som adopterad 
ställer man sig frågorna: Varför kom jag hit? Var hör jag hemma?  

                                                 
44 Hemsidan för adoptionscentrum 
45 Cederblad, Marianne (2001) Barn – och ungdomspsykiatri, s. 201, Stockholm: Liber  
46 Landerholm, Lotta (2003) Adopterad. Lämnad. Vald och sen?, s.164, Finland: Alfabeta 
47 Weigl, Kerstin (2001) Längtansbarnen, s.217, Smedjebacken: Nordstedts Förlag AB 
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Är jag svensk och så vidare. Jag tror inte att dessa frågor försvinner när man blir 
äldre, utan att de alltid finns i bakhuvudet men att man eventuellt lär sig att hantera 
dem. 
 
 

Syfte  
Syftet med min antologi är undersöka, tolka och försöka beskriva hur en adopterad 
kan uppleva och se på sina uppväxtår. Jag har även avsikten att se hur adopterade i 
min studie ser på sina tonår och hur de tror att samhället ser på dem. Frågorna som 
jag ställt mig är följande: Hur kan adopterade se på sitt identitetsarbete under 
uppväxten? Vilka tankar finns och hur tror de att dessa aspekter påverkat deras 
identitet och livsvillkor?  
 
 

Metod 
Jag har använt mig av Grounded Theory som bas.48 Jag har försökt att utifrån GT 
koda och tolka delar av min information. Mitt material utgörs av fem intervjuer, en 
mindre kvantitativ undersökning och två observationer. Intervjuerna utgörs av fyra 
inspelade och en via mail. De inspelade intervjuerna har transkriberats och sedan 
kodats och kategoriserats med hjälp av grundad teori. Den kvantitativa 
undersökningen utgörs av 13 utskickade mail med frågor rörande deras syn på 
adoption och vad de trodde samhället anser om adoption.  En del av mitt arbete 
utgörs av två stycken observationer. Dessa har lett till nya tankar för intervjuerna. 
 

Etik 
Jag har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för att skydda mina 
informanter och jag anser att de uppfyller det nödvändigaste skyddet. Jag har innan 
alla intervjuer informerat kort om vad det innebär att delta i denna studie, vilka 
rättigheter de har och så vidare. Jag här även varit noga med att poängtera att all 
information behandlas konfidentiellt och kommer endast att ses utav mig. Detta 
har jag gjort för att de skall känna sig tryggare och mer avslappnade.49  Alan Bryman 

                                                 
48 Se diskussion i inledningskapitlet. 
49 Hemsidan för Vetenskapsrådet   
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skriver att det grundläggande kring etik i forskning är frivillighet, integritet, 
konfidentialitet och anonymitet, något som även Vetenskapsrådet betonar50  
 

Presentation av informanter 
Mina informanter utgörs av fem personer som alla är runt trettio år och uppåt.  
 
Informanterna består av följande: en kvinna i 30 års ålder som vuxit upp i en 
medelstor stad i Sverige. Hon har varit aktiv i både adoptionsfrågor och olika 
förbund. Jag kommer hädanefter kalla denna informant för Emma.  
 
Min andra informant är en man i 30 års ålder. Han har vuxit upp i en medelstor 
stad. Han har under en längre tid haft en aktiv kontakt med andra adopterade. 
Denna informant kommer jag att kalla Erik.   
 
Min tredje informant är också en man i 30 års ålder. Han har haft en kortare 
kontakt med olika adoptionsförbund. Han kommer att kallas Per i arbetet. 
 
Min fjärde informant är en kvinna som vuxit upp i södra Sverige och även hon är 
aktiv i adoptionsförbund. Jag kommer att kalla henne Maria.  
 
Min sista informant är en psykolog som arbetar med adopterade. Hon har sett på 
nära håll hur adopterades olika livssituationer och identitetsbildande kan ta form. 
Psykologen arbetar nära adopterade. På så sätt ser hon hur adopterade kan må och 
hur deras mående kan ta sig uttryck i deras beteende. Jag kommer att kalla 
informanten för psykologen. 
 
Enkätundersökningen har jag skickat ut till 13 icke adopterade personer i åldrarna 
20 - 30 år. Jag har medvetet valt denna åldersgrupp då jag anser att de har liknande 
tankar och normer som de adopterade. Anledningen till enkätundersökningen är att 
jag finner det intressant att se hur icke adopterade ser på adoption. 
 
 

 

 
                                                 
50 Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, s.440, Trelleborg: Liber Ekonomi 
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Analys och resultat 
Observation 
Jag utförde två stycken observationer. Den första observationen utförde jag på en 
öppet förskola. Den andra observationen utförde jag på en Internet sida. Den 
första observationen utfördes i samband med AC:s öppna träffar för nyblivna 
adoptivföräldrar. Här träffades människor med sina adoptivbarn från åldrarna 1 – 
6. De talade och utbytte kunskaper och tankar. Under denna observation slog det 
mig i efterhand att det endast var kvinnor på träffen, men i då läget var det inget 
som jag reflekterade över. Den andra observationen utförde jag på FFIA:s 
(föräldraföreningen för internationella adoptioner)51 öppna forum. Det verkliga 
markanta med denna sida var deras längtan efter barn. Av alla inlägg från individer 
som precis fått eller väntar sitt adoptivbarn beskrivs en otrolig lycka. Det är som 
Kerstin Weigls boknamn Längtansbarnen, Titeln beskriver väldigt bra vad de 
observerade känner. Som jag tidigare skrev var endast kvinnor närvarande på min 
första observation. Detta blev jag mer fundersam kring vid slutet av min andra 
observation. Här var det i väldigt stor utsträckning bara kvinnor som gjorde inlägg. 
Med denna information ställde jag mig frågan om det alltid är kvinnan som tar den 
aktiva rollen? Detta i sin tur ledde till frågan om vem barnet väljer och vem barnet 
föredrar, och gör barnet det valet överhuvudtaget? Denna fråga kommer jag att 
försöka besvara i nedanstående avsnitt. 
 

Mamma + pappa = familj? 
Kerstin Weigl skriver utifrån Gunilla Halldéns doktorsavhandling att det inte är 
ovanligt att adoptivbarn tidigt tyr sig till en av föräldrarna. Barnet stöter bort den 
andre. Det kan och finns många olika sorters orsaker till detta. Weigl skriver att 
vissa väljer modern eftersom hon står för trygghet, medan andra väljer fadern 
eftersom kvinnliga gestalter representerar utbytbara personer och otrygghet.52   
 
Man kan då ställa sig frågan vem tenderar de att vända sig till? Psykologen som jag 
intervjuat menar att det skiljer sig. Flickorna tenderar att ofta vända sig till fadern 
och pojkarna oftast till modern. Flickorna har oftare ett betydligt sämre förhållande 
till modern. 

                                                 
51 Hemsidan för Föräldraföreningen för internationella adoptioner 
52 Weigl (2001) s.168 
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“så händer det att mammor säger JA vill inte ha tillbaka barnet! Ni kan behålla 
henne”53 

Jag vill återigen poängtera att psykologen arbetar med adopterade och deras 
familjer som det verkligen gått dåligt för. Psykologen poängterar att även hon 
upplever relationen med modern som den viktigaste. Detta kontra att modern ofta 
enligt psykologen är snabbast med att förskjuta barnet vid problem. Liknande 
resonemang återfinns hos Cederblad som skriver att mor – dotter – relationen ofta 
är en specifik punkt för adoptionskonflikter.54 På pojksidan har psykologen inte sett 
dessa tendenser av förskjutning från föräldrarnas sida i samma format. Psykologen 
menar att pojkarna och mödrarna har ett som hon kallar det ”ett rakare 
förhållande”.55  
 
Både Emma och Maria har en bakgrund av separationer då deras föräldrar skilt sig. 
Båda hamnade hos modern. I och med detta har kontakten försämrats med fadern. 
Maria beskriver att hennes förhållande till modern är väldigt bra medan relationen 
till fadern har varit bra men är i dagsläget avtagande. Emma säger följande:  

“Folk skiljer sig och träffar nya å sånt där å, aaa de är väll mamma å jag då liksom om 
man kan räkna de som en familj, känns lite kärvt så där56 

Emmas relation till fadern beskriver hon som mycket dålig. Hon har efter 
föräldrarnas skilsmässa uppehållit näst intill ingen form av kontakt. Emma har även 
en form av misstro mot sin fader. Efter skilsmässan tog fadern huset och tvingade 
Emma och modern att flytta.  

“så där i efteråt kan jag tycka kanske ska va barnet som liksom ska bo kvar i huset”57 

I motsats till Emmas situation beskriver Maria sin uppväxt som en där hon fick 
mycket kärlek från båda föräldrarna, Maria säger:  

“Jag fick mycket kärlek av min mamma och pappa”58 

Till skillnad mot Emma och Maria har Per och Erik vuxit upp i ett hem som inte 
splittrats. Både Per och Erik beskriver sin uppväxt som lugn och trygg och de har 
fått mycket stöd av sina föräldrar. Erik säger följande på frågan om sitt förhållande 
till sina föräldrar: 
                                                 
53 Intervju med psykologen 11.11.2004  
54 Cederblad (2001) s.206 
55 Intervju med psykologen 11.11.2004 
56 Intervju med Emma 19.10.2004 
57 Intervju med Emma 19.10.2004 
58 Intervju med Maria 28.1.2005 
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“Väldigt bra! Har alltid varit bra men har nog blivit bättre på senare tid, det har att 
göra med att jag flyttat hemifrån då stärks banden på nått sätt man kanske uppskattar 
varandra när man inte är med varandra hela tiden”59 

Man kan ställa sig frågan hur det påverkat Emma och Maria med föräldrarnas 
separation. Lotta Landerholm skriver i sin bok Adopterad: 

“I vårt samhälle betraktas enheten mamma-pappa-barn fortfarande som det normala 
och det eftersträvande, trots att den blir alltmer ovanlig, åtminstone som något 
bestående”60  

Jag tolkar Emmas förhållande till sin fader som mycket problematiskt. Efter 
skilsmässan har fadern gift om sig, och Emma berättar hur den nya styvmodern har 
helt förskjutit henne. Styvmoderns inställning är enligt mig en av anledningarna till 
faderns frånvaro. Emma berättar att fadern har fått två nya barn som hon endast 
träffat ett fåtal gånger. Emma beskriver att styvmodern ”typ inte gillar henne” och 
går därefter inte in mer på det området.   
 
Jag fortsätter med att granska Pers och Eriks förhållande till sina föräldrar. Jag 
tolkar det som att deras fasta förhållande med föräldrarna har medfört att de fått en 
betydligt stabilare uppväxt. Per beskriver förhållandet hemma: 

”jag kommer inte ihåg, det var säkert så att mamma var hemma lite mer de kan ja 
tänka mig, inte så där markant ja tycker nog att dom tog ganska gemensamt ansvar så 
där asså ungefär som det ska va i ett hem, ehh pappa var väl mer idrottsintresserad. 
Det var han som hjälpte mig mycket med det, å mamma tyckte om musik å hon 
tyckte om läste saker om jag skrev någonting aaa ja tror det var rätt naturligt så”61 

Detta förhållande är något som även Erik beskriver ingående. Hans föräldrar har 
tagit ett gemensamt ansvar för hans uppfostran. Något som jag kan se ett mönster i 
är att alla mina informanter nämner sin moder vid fler tillfällen än fadern. Jag tolkar 
det som att de har gjort ett val och alla vänder sig till modern. Är det så att detta är 
mönster som endast finns att återfinna i adoptivfamiljer? Eller är det något som alla 
familjerelationer innehar. Kan det vara så att det tar en mer framträdande roll i 
adoptivfamiljer?  
   
Som jag tolkar Kerstin Weigl så är den stora skillnaden mellan att vara förälder till 
en adopterad eller en icke adopterad det faktum som hon skriver ”att man hela 

                                                 
59 Intervju med Erik 25.2.2005 
60 Landerholm (2001) s.96 
61 Intervju med Per 28.2.2005 
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tiden måste försvara att man är mamma”.62 Weigl skriver om Göran Högberg, som 
menar att adoptivfamiljer skiljer sig på två punkter, det första är att de har i 
allmänhet en bakgrund av sorg och besvikelse. Det andra är att barnet har en 
historia av separationer.63 Utifrån dessa resonemang menar jag att de flesta 
adoptivfamiljer skiljer sig från andra familjer. Det tar sig naturligt att adoptivbarnet 
”satsar” på en av föräldrarna.   
    
Berger & Luckmanns socialisationsteori menar att vi inte föds som hela 
samhällsmedlemmar utan att det är en process som vi genomgår. De delar in 
internaliseringen i två delar primär socialisation och sekundär socialisation. Den primära 
socialisationen börjar när man föds och pågår tills man blir medveten om den 
generaliserade andre. Den generaliserade andre innebär kort att barnet går från att 
uppfatta vissa händelser från de signifikanta andra som positiva eller negativa till att 
förstå att barnet generaliserar det som positivt eller negativt. Den primära 
socialisationen innebär att man internaliserar den signifikanta andres normer och 
värderingar. Signifikanta andra är till exempel mamma, pappa, syskon och så vidare. 
När man blivit medveten om den generaliserade andre går man in i den sekundära 
socialisationen. Under den sekundära socialisationen menar Berger & Luckmann att 
man sällan kan ändra på den identitet som man fått under den primära 
socialisationen.64  
 
Med tanke på Beger & Luckmanns teori ställer jag mig frågan: Hur påverkas en 
adopterad? Om man utgår från deras teori skulle det betyda att adopterade har en 
avbruten primär socialisation. Om så nu är fallet, vilka konsekvenser kan detta få 
för den adopterade individen?  
 

Separation, övergiven och längtan 
Alla mina informanter som är adopterade beskriver en upplevd känsla av att vara 
övergiven, att något saknas i deras liv. En väldigt viktig aspekt är att alla mina 
informanter medger att de blivit övergivna i tidig ålder, och att det spelat en otroligt 
stor roll i deras liv, i vissa fall gör det fortfarande det. 

                                                 
62 Weigl (2001) s.222 
63 Weigl (2001) s.134 
64 Berger, Peter L, Luckmann, Thomas (2003) Kunskapssociologi,s.152-171, Falun: Wahlström & 
Widstrand 
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“men jag tror att separationen från mamma, fostermamma ett och två skapade den 
otrygghet och osäkerhet som jag tampas med än idag”65 

Erik säger att han tror att den tiden han tillbringade i sitt födelseland finns lagrade 
någonstans, men han kan inte säga exakt hur det påverkar. 

“Men jag kan tänka mig att det påverkar… också en liten ångest av att bli 
övergiven… igen”66 

Han säger att han har en ständig rädsla av att bli övergiven igen. Vid tillfällen där 
han träffar nya människor håller han sig reserverad. Han beskriver det som en 
skyddsmekanism för framtida relationer, att skydda sig mot potentiella separationer. 
Denna rädsla för att bli övergiven tar en annan form hos Emma. Hon beskriver 
sina bekanta vars barn hon ansåg som sina syskon. Vännerna emigrerar och det är 
där Emma inser att syskonskap nog är ganska mycket biologi trots allt. Maria 
skriver att utifrån hennes erfarenheter har barn ett enormt behov av kärlek, 
omvårdnad, bekräftelse och trygghet. Hon säger:  

“I mitt fall har jag haft ett extra behov av att ständigt få bekräftelse att jag är älskad, 
omtyckt och trygg”67 

Per som berättar att han blev lämnad på en parkeringsplats när han var två år 
gammal talar mer om en form av längtan. Han säger att det faktum att han blev 
lämnad har påverkat honom otroligt mycket. 
 
Per som har egna barn säger följande om att bli övergiven:  

“de här att lämna ett barn som är två år det kan jag själv tänka att, de har ja tänkt på 
när jag har mina egna barn, de skulle ju inte vara sunt för dom å bli då”68 

Till skillnad mot mina andra informanter ställer Per sig en aning reserverad till 
frågan om att han blivit övergiven och exakt hur mycket det påverkat honom. Han 
säger att adoptionsfrågan lätt kan bli något som man skyller allt det jobbiga på. 
Malin Irhammar skriver i sin doktorsavhandling att vissa adopterade undviker att 
konfronteras med frågan, då den kan dra upp gamla sår och nedtryckta känslor om 
adoptionen och övergivelse.69 Jag tolkar inte nödvändigtvis Pers svar som en form 
av nedtryckta känslor, som Irhammar talar om. 
 
                                                 
65 Intervju med Maria 28.1.2005 
66 Intervju med Erik 25.2.2005 
67 Intervju med Maria 28.1.2005 
68 Intervju med Per 28.2.2005 
69 Irhammar, Malin (1997) Att utforska sitt ursprung, s. 35, Lund: Studentlitteratur 
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Psykologen talar om vikten av stabilitet i familjen och kontinuitet i förhållanden. 
Detta är något som även mina andra informanter talar om. Emma och Maria som 
båda har haft kontakt med psykologer under en kortare tid säger att de slutat att gå 
då deras psykologer slutat eller flyttat. Emma berättar:  

”Jag tror att jag flyttat 27 gånger i mitt liv eller nått sånt där, å sen fyra gånger i 
hemlandet, så jag har flyttat en gång per år kan man säga, många gånger har man ju 
flyttat kanske fem gånger per år, så at… de va tufft”70   

Emmas rädsla för separation har tagit en helt annan form än Eriks. Erik säger att 
om hans föräldrar reser bort vill han att de skall höra av sig. Emmas rädsla har med 
åren avtaget, men hon berättar om sina barndomsår.  

”jag kunde gå i trappor ordentligt jag åt mat utan att kasta saker omkring mig, jag var 
väldigt duktig så där motorisk, men känslomässigt var jag ju…. Inte så bra, hade ju 
ingen, jag ville inte alls kramas till exempel, ända tills jag var 20 år nått sånt, klarade 
inte av närhet” 71 

Hon fortsätter med att berätta att hon har väldigt svårt med att ta farväl. Hon tar 
återigen upp familjen som emigrerade. Kerstin Weigl tar upp Göran Högberg som 
menar att bli övergiven och att separeras från sin mamma är en traumatisk 
upplevelse. Högberg menar att barn som är rädda för att bli övergivna igen beter 
sig inte logiskt. Han menar att barnen i grunden bär känslor av misslyckande och 
det i sin tur kan leda till misstro mot kärlek och närhet. Denna rädsla kan även ta 
form i att de försöker tvinga fram ett avvisande.72 Jag tolkar Emmas och Eriks 
beteende olika. Erik söker ständigt bekräftelse från sina föräldrar. Detta är något 
som jag nämnde tidigare i mitt arbete då jag tar upp hur barnen tyr sig till en av 
föräldrarna. Jag tolkar Eriks beteende som en process där han ständigt söker 
bekräftelse, i detta fall från båda föräldrarna. I vissa fall kan man se det som om 
föräldrarna är utbytbara individer som kommer att försvinna. Högberg anser att det 
är viktigt att poängtera att adopterade reagerar olika starkt.73 Landerholm skriver att 
adopterade uttrycker sitt behov av andra och en rädsla att bli övergiven.74 I denna 
fråga är Cederblad tydligt ambivalent då hon skriver att om barnet inte visar upp 
några problem eller kriser kan det bero på två aspekter. Anledningarna skulle vara 
att barnet har en otrolig psykisk styrka eller att de helt enkelt skärmar av sig 

                                                 
70 Intervju med Emma 19.10.2004 
71 Intervju med Emma 19.10.2004  
72 Weigl (2001) s.135 
73 Weigl (2001) s.135. 
74 Landerholm (2003) s.152 
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känslomässigt. Följaktligen skriver Cederblad att en longitudinell studie skulle 
kunna svara på dessa frågor men att det inte finns någon sådan i nuläget.75 
 
Emmas beteende tolkar jag som om att hon ständigt försöker motverka situationer 
som kan leda till separationer. När hon berättar att hon inte klarade av närhet 
förrän hon blivit 20 år tolkar jag det som ett skydd mot att inte behöva handskas 
med känslorna av separation. Här kunde jag se likheter med Maria som berättar att 
hon i vuxen ålder dolt sina depressioner med att överkompensera utåt som duktig 
och glad. Landerholm skriver att:  

“[…] gång på gång berättar adopterade om hur de utåt sett ter sig som starka och 
kapabla människor, men inuti lätt känner sig hotade av andras reaktioner. Det 
innebär en konflikt mellan det inre och det yttre som inte är lätt att leva med”76 

Emma beskriver en längtan efter stabilitet i sitt liv. Hennes största önskan är en 
familj. Kanske inte för att skaffa barn men att få den närheten. Hon säger att hon 
aldrig skulle skaffa barn om hon var ensamstående, då hon anser att det inte är en 
stabil tillvaro. Det är inte bara Emma som uttrycker önskan om stabilitet i sitt liv. 
På NIA:s hemsida skriver även de om en längtan efter sina biologiska föräldrar. 

  ”Även fast man känner sig älskad i nuet kan man känna sig övergiven och vara arg 
och sorgsen över dem man förlorat.”77 

 

Längtan att passa in 
Mina informanter beskriver en känsla av att de inte vet var de hör hemma. Är de 
svenskar, invandrare eller adopterad? Emma säger att när hon tittade i spegeln så 
kände hon inte igen sig. 

“Man tittade runt sig, då tyckte man att man var vit liksom! Å sen när man tittade i 
spegeln man VA FAN VEM Ä DE! Liksom då blev man frustrerad”  

Det här är något som Per också tar upp. Även han har känt sig kluven inför sin 
identitet. Han fortsätter och säger att man inte riktigt känner sig hemma i sitt 
födelseland heller. Erik och Maria beskriver sin situation som en gråzon. Man är 
varken svensk, invandrare eller från det land man är adopterad från.  

“Man skiljer sig i hudfärgen men inte när det gäller normer och värderingar å språket, 
så man kan säga en typ zon, förstår du vad jag menar, mellanzon, gråzon”78   

                                                 
75 Cederblad (2001) s.203 
76 Landerholm (2003) s.152-153 
77 Hemsidan för Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor 
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Något som informanterna tar upp är att de alla försökt att identifiera sig med 
invandrare. De har alla kommit till insikten att invandrare har något gemensamt. 
De har alla språket och kulturen, i den adopterades fall har man inget av dem.  
 
Erik beskriver känslan av att inte passa in.  

“Man försöker smälta in, försöker vara som alla andra för man vill inte väcka någon 
reaktion”79 

Landerholm menar att internationellt adopterade ständigt lever med att andra 
märker de som avvikande i någon form. Detta kan leda till att de söker skydd att 
gömma sig.80 Goffman hävdar att man tar till de rådande normerna och 
reproducerar dem likt en moralisk karriär.81 Mot detta kan man ställa frågan om en 
adopterad är avvikande eller om han reproducerar normer. Det faktum att en 
internationellt adopterad individ är avvikande utifrån den svenska normen är klar. 
Hur påverkas den adopterade av att utifrån Goffmans teori att reproducera ett 
normsystem som inte stämmer överens med en själv? 
 

Enkätundersökning  
Som en del av mitt arbete valde jag att skicka ut en enkät om hur de ser på 
adoption och hur de tror att samhället ser på adoption. Frågorna jag ställde lyder: 
Hur ser du på adoption? Hur tror du samhället ser på adoption? Tror du synen på 
adoption har förändrats de senaste trettio åren om man jämför 70-talet och nu? 
   
Den första frågan löd: Hur informanten ser på adoption? På denna fråga var det ett 
överväldigande positivt gensvar, alla mina informanter ser adoption som en positiv 
sak. De ser adoption som ett alternativ till familjer som inte kan få biologiska barn. 
Dock lägger två av informanterna fram frågan om barnhandel. Alla skriver även att 
man som blivande adoptivförälder skall var medveten om barnets annorlunda 
behov. De lägger även vikt på att man oavsett sexuell läggning skall få adoptera, 
men de skriver att man skall göra lämplighetstest på alla blivande föräldrar.  
 
Den andra frågan löd: Hur tror du att samhället ser på adoption? Informanterna 
skriver att de tror att man ser det som en positiv handling. Att vi som har 

                                                                                                                                                         
78 Intervju med Erik 25.2.2005 
79 Intervju med Erik 25.2.2005 
80 Landerholm (2003) s.150 
81 Goffman, Erving (2003) Stigma, Stockholm: Prisma 
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möjligheterna att hjälpa barn och ge dem en chans i livet. En av informanterna 
lyfter återigen upp tankarna om barnhandel.  
 
Den sista frågan löd: Tror du att synen på adoption har förändrats de senaste 30 
åren om man jämför 70-talet mot nu? Många svarade att de inte hade en 
uppfattning om det. Men de trodde att man ser det mer positivt nu en då. En 
skriver att det kanske inte är lika skamset nu som då att inte ha möjlighet till att få 
biologiska barn. 
 
 

Diskussion 
Slutligen vill jag säga att ingen av mina informanter verkar enligt mig anse att de har 
gått igenom någon form av kris. 
 
Vad är en familj? Är det biologiska band eller är det sociala? Maria berättade att 
hon har en bror som är hennes biologiska och en syster som inte är det. Hon säger 
att hon och brodern är lika till utseende och att hon och systern är väldigt lika i 
beteende. Jag anser att en familjs viktigaste beståndsdel inte är biologin, utan de 
sociala mönster som skapas med tiden.   
 
Den centrala frågan i materialet verkar handla om att de blivit övergivna. Detta är 
något som alla mina informanter berör på ett eller annat sätt. Frågorna som 
kommit upp under deras uppväxt är som varför man blev jag lämnad, duger inte jag 
och så vidare. Alla mina informanter har på olika sätt försökt handskas med dessa 
känslor med varierande framgång. Vissa av dem arbetar fortfarande på dem. 
Sökande efter tidigare kunskap och undersökningar om detta har visat en brist på 
det ämnet. I dagsläget läggs en större vikt på forskning på barnets förhållande till 
adoptivföräldrarna. Jag tror att det måste läggas en större tyngd på den biologiska 
föräldern och dess roll den fortfarande spelar. Jag anser även att forskning i 
dagsläget skall riktas mot ”övergivelseproblemet” hos de adopterade. Jag tror att 
om man inte börjar framhålla det sistnämnda kommer fokusen placeras mer och 
mer mot adoptivföräldern, när den i själva verket skall vara riktad mot barnet.   
 
Onekligen är förhållandet med föräldrarna otroligt viktigt. Mina informanter har 
alla haft en mycket öppen dialog med sina föräldrar angående sin adoption. Detta 
förefaller vara en mycket viktigt aspekt, föräldrarna får inte vara rädda för de 
frågorna. Psykologen nämner att många av problemen beror på rädslan för en 
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öppen dialog. Informanterna talar även om vikten av en stabil tillvaro. Jag vill 
hävda att i adopterades fall så är de som växt upp i ett förhållande med föräldrarna 
boende tillsammans som mår bättre. Adopterade är i behov av en fast kärna som 
inte förändras. I min fallstudie antyder analyserna att de adopterade tagit 
skilsmässan mycket hårt. Jag anser att beroende på tidigare upplevda separationer 
påverkas adopterade mer. Under de olika kriser som mina informanter upplevt 
anser jag att de alla reagerat olika på dem beroende på deras förhållande hemma.   
 
En annan aspekt rör adoptivbarnets ålder vid tiden för adoptionen. Enligt tidigare 
forskning har barn som adopterats i senare ålder haft mycket större problem med 
anpassning.82 I och med åldern har många lärt sig språk och normer från 
hemlandet.  
 
Som jag tolkat det är språket en mycket viktig fråga. Marias bror adopterades i sen 
ålder och har fortfarande i dagsläget språksvårigheter, något som hon beskriver 
som problematiskt. Även på denna fråga kan man undra hur det påverkar den 
primära socialisationen?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
82 Cederblad (2001) s.203 
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Att stå bredvid 
Lina Alm Mäntyniemi 

 
”Det som är så hemskt med demenssjukdomen är att allt som varit den person som 
du älskat, hans kunskaper, personlighet, humor, minnen och gemensamma 
upplevelser, allt detta ska sakta brytas ner tills inget återstår. Först efter det får den 
sjuke lov att dö och den anhöriga rum att sörja.” 

 
 

Inledning 
Demens, det klingar så skrämmande i de flesta människors öron. Tänk att inte 
minnas vad du sagt eller gjort, att glömma alla minneslappar du skrivit, att till slut 
inte kunna prata eller känna igen dina nära och kära. Att inte ens kunna uppfatta 
några känslor i kroppen eller urskilja omvärlden. Demens, en katastrof för den 
sjuke, men hur påverkar det den sjukes anhöriga? 
 

Bakgrund 
Befolkningen i västvärlden och i Sverige blir allt äldre, de senaste 20 åren har 
befolkningsmängden över 75 år ökat konstant.83 Det leder till att allt större andel av 
Sveriges befolkning drabbas av demens och ökningen kommer med största 
sannolikhet att fortsätta i takt med åldersökningen. Stat, kommuner och landsting 
kan inte bygga ut omsorgen i tillräcklig takt utan allt fler tvingas vårda hemma. 
Ann-Britt Mossberg Sand beskriver i sin avhandling Ansvar, kärlek och försörjning 
anhörigvårdares vardagssituation.84 Hon menar att anhörigvårdarna lever i en 
ombytlig värld där två sidor tydligt framträder. Den ena visar att den anhöriga 
oftast känner en påtaglig och ofta betungande bundenhet till den sjuke, men att de 
även upplever en uppenbar glädje och tillfredställelse över att kunna ge den sjuke 
hjälpen.85 Åsa Hermansson och Sofia Nilsson skriver i uppsatsen Uppfattning om att 
vara anhörig till en Alzheimersjuk person om hur sjukdomen förändrar relationen mellan 

                                                 
83 Hemsidan för Socialstyrelsen 
84 Mossberg Sand, Ann-Britt (2000) Ansvar, kärlek och försörjning, Göteborg: Sociologiska 
institutionen, Univ.  
85 Mossberg Sand (2000) s. 205 
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den sjuke och en anhöriga.86  Detta har väckt mitt intresse för hur anhöriga kan 
uppfatta sin vardagssituation. 
 

Demenssjukdom, vad är det? 
Demenssjukdom är ingen psykisk sjukdom utan det är ett samlingsnamn för olika 
symptom som innebär att det uppstår specifika förändringar i hjärnan.87 
Demenssjukdomen påverkar individens kognitiva förmåga, det vill säga individens 
förmåga att tänka och på så sätt hantera sinnesintryck, resonera samt att vara 
medveten om tillvaron.88 Demens kännetecknas oftast av kraftiga minnesförluster 
och personlighetsförändringar, men även förmågan att tala, uppleva känslor och 
tänka klart påverkas.89 Det kanske mest kända symptomet är Alzheimers sjukdom som 
kan drabba individer från 50 år och uppåt. Det finns ytterligare två vanliga former 
av symptom. Dessa är vaskulär demens och pannlobsdemens.   
 
Många gånger tar det lång tid innan en demenssjukdom kan diagnostiseras. 
Symptomen kommer smygande och det är lätt att förväxla med liknande 
sjukdomar. Ofta kan förvirringstillstånd och depression av misstag betraktas som 
demens och vice versa. En orsak till förväxlingen kan vara att depression ofta 
uppstår i samband med demens. Detta innebär att den sjukes livsvillkor förändras 
drastiskt.90 Det blir även allt vanligare att yngre individer söker hjälp och utredning 
för demenssjukdom. Det har visat sig att ett ökat antal yngre individer lider av 
demens men oftast är symptomen ett tecken på utbrändhet.  
 
 

Syfte och frågeställningar  
Mitt syfte är att beskriva hur några anhöriga upplever sin vardagssituation och hur 
de ser på sig själva och den sjuke.  
 
Genom beskrivningen av sina upplevelser som anhöriga till en demenssjuk ska jag 
diskutera frågor som rör självuppfattning, vilka livsvillkor de anhöriga lever under 
                                                 
86 Hermansson, Åsa, Nilsson, Sofia (2002) Uppfattningar om att vara anhörig till en Alzheimerssjuk 
person Norrköping: Sjuksköterskeutbildningen vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping 
87 Hemsida för Norrkunskap demensutbildning  
88 Wallskär, Helene (2004) ”Olika sjukdomar bakom demens” i Tidningen Apoteket, nummer 3 s. 10, 
Stockholm: Apoteket 
89 Hemsidan för Demensförbundet 
90 Hemsidan för Demensförbundet 
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samt den känslomässiga kluvenhet som ofta uppstår. Jag kommer även att knyta an 
till de begrepp som presenterades i antologins inledningskapitel. Uppfattar 
informanterna att de genomgår en kris? Påverkar deras vardagssituation deras 
möjligheter till identitetsskapande och deras livsvillkor? 
 
 

Metod 
Uppsatsen är som tidigare nämnts baserad på Grounded Theory (GT).91 Jag 
anammade Jan Hartmans tolkning av Barney Glasers inriktning av GT och valde 
att gå ut på fältet så ofärgad som möjligt.92 För mig innebar detta att jag inte läste 
några avhandlingar eller böcker om demenssjukdomen eller om anhöriga till 
kroniskt sjuka innan jag började med mitt fältarbete. 
 
Uppsatsen är baserad på tre deltagande observationer, samtal med vårdare, samtal 
med ett anhörigombud i kommunen samt fem intervjuer med anhöriga till 
demenssjuka. Jag har även inhämtat material från en hemsida. Resultatet är grundat 
i transkriptionerna av de intervjuer jag genomfört med anhöriga till demenssjuka. 
Syftet med mina observationer är att de ska ge mig en grundförståelse för 
sjukdomen och en förståelse för hur förutsättningarna för dem som drabbas av 
sjukdomen förändras. Syftet med intervjuerna är att de ska visa hur informanterna 
kan uppleva sin situation. Intervjuerna ska betraktas som öppna då jag presenterat 
en fråga som informanten har diskuterat runt.93  
 

Observationer och intervjuer 
Mitt mål med observationerna var bland annat att jag skulle ha möjlighet att hitta 
det som intresserar mig ute på fältet och på så sätt låta empirin styra det fortsatta 
arbetet. Utifrån förståelsen för sjukdomen som jag skapade mig under 
observationerna formade jag ett underlag för intervjufrågor. Efter noga 
övervägande valde jag att skapa helt öppna intervjuer med utgångspunkt i en 
frågeställning om hur informanterna upplevde sin vardag med en anhörig som är 
demenssjuk. Samtliga intervjuer är utförda i informanternas hem.                    
 

                                                 
91 Se beskrivning i inledningskapitlet 
92 Hartman, Jan (2001) Grundad teori, s. 40, Lund: Studentlitteratur  
93 Bryman, Alan (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 157, Malmö: Liber 
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Mitt mål med öppna intervjuer var att låta informanterna själva välja vad de anser 
vara viktigt att framhålla och på så sätt undvika att jag och min förkunskap styr 
frågeställningarna och att jag på så sätt kanske missar något av vikt.94  
 

Bearbetning av insamlat material 
Samtliga observationer och intervjuer har transkriberats för att kunna användas 
som underlag för analys. En grundregel för transkription är att allt som är inspelat 
ska skrivas ut, men hur det skrivs ut kan anpassas efter undersökningens syfte.95 
Mitt mål var att skriva rent samtliga intervjuer i talspråk men det tog för mycket av 
min tid samtidigt som den typen av transkription inte var relevant för mitt syfte. 
Därför valde jag att omprioritera transkriptionerna under arbetet gång och skriva 
dem i skriftspråk. Jag har även valt bort att skriva ut störande upprepningar och 
ljud samt pauser. Detta av samma anledning, det är inte relevant för mitt syfte. 
 
Intervjuerna har analyserats i enlighet med GT. Detta innebär att jag har satt koder, 
ord för vad jag finner intressant, för att sedan sätta ihop liknande eller samhöriga 
koder till olika kategorier. Genom detta analysarbete har jag hittat fem större 
kategorier som jag kommer att presentera närmare under resultat. 
 

Beskrivning av fältet samt informanter 
Jag har arbetat med två olika fält, ett vårdboende för svårt demenssjuka samt 
intervjuer av anhöriga.  
 
Demensboendet fick jag kontakt med genom en nära vän. Jag tog kontakt med 
enhetschefen som hälsade mig varmt välkommen. Boendet ligger inte i centrala 
Norrköping vilket medför att läget är lugnt och fridfullt. På boendet vårdas åtta 
svårt demenssjuka. Personalen består av undersköterskor och vårdare. Med hjälp av 
demensföreningens lokalavdelning i Norrköping fick jag kontakt med mina tre 
första informanter för att genomföra intervjuer med. Dessa är alla engagerade i 
demensföreningens arbete och de har olika anhörigrelationer. Det som varit väldigt 
positivt i att träffa dessa anhöriga är att de är vana att tala om sjukdomen och att 
dela med sig av sina känslor och erfarenheter. Via en av kommunens 
anhörigombud har jag även fått kontakt med ytterligare två anhöriga som ställde 

                                                 
94 Bryman (2002) s. 158 
95 Fägerborg, Eva (1999) ”Intervjuer” i Etologiskt fältarbete, s. 69, Lars Kaijser, Magnus Öhlander 
(red), Lund: Studentlitteratur 
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upp för intervjuer. Samtliga informanter, även vårdare, enhetschefer och anhörig- 
ombud, är kvinnor. Informanterna är från drygt 40 år och upp mot 80 år. De lever i 
Norrköping med grannkommuner. De som i fortsättningen kommer att benämnas 
som informanter är de anhöriga som jag genomfört intervjuer med samt författaren 
till den text som jag tagit från en hemsida. Det är dessa intervjuer, och den 
berättelse jag hämtat från en hemsida, som jag använt som grund för analysen. 
Övriga, som vårdare, enhetschefer och anhörigombud, har bidragit till mitt arbete 
genom att dela med sig av sina erfarenheter under spontana samtal som ökat min 
förståelse för både sjukdomen och den anhörigas situation. 
 

Metodreflektion 
Genom att arbeta med GT har jag fått en ovärderlig chans att sätta mig in i mitt 
material. Det har även möjliggjort för mig att på en djupare nivå kunna tolka och 
analysera vad materialet innehåller.  
 
Erfarenheten från de genomförda intervjuerna visar att öppna intervjuer är ett bra 
sätt att arbeta på då informanten får möjlighet att helt fritt berätta om sin situation. 
I situationer liknande denna anser jag att det är viktigt att ge informanten möjlighet 
att berätta historien på sitt sätt därför att i berättandet avspeglas många gånger 
samhällets normer och synsätt. Jag anser även att det öppna klimatet erbjuder ett 
förtroligt samtal på en mer jämlik nivå. Ett alternativ hade varit att använda 
timglasmodellen, det vill säga att börja med enklare frågor för att sedan arbete med 
frågor som bedöms som känsligast och sedan runda av med något enklare. Men då 
anser jag att jag som forskare styr intervjun för mycket. 
 
Ett problem som jag stötte på var att informanterna har liknande bakgrund och 
liknande erfarenheter i sitt sätt att hantera sin situation på. Det gör att den samlade 
erfarenheter från intervjuerna är förhållandevis lika. Det behöver inte bero på deras 
liknande erfarenheter, utan det kan även bero på en den så kallade svenska 
mentaliteten, att man inte berättar om sig själv för främmade personer och att man 
inte ska klaga.96 Ytterligare ett problem som uppstod för mig var att jag helt 
plötsligt fann att jag hade skapat en stor mängd koder. Arbetet med att kategorisera 
dessa och hitta det som kan anses vara relevant har tagit tid. Det svåraste av allt var 
att erkänna för mig själv att jag var tvungen att välja ut några få aspekter att skriva 
om, allt fick inte plats.  
 
                                                 
96 Daun, Åke (1998) Svensk mentalitet, s.223ff, Stockholm: Rabén Prisma 
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Etiska överväganden 
Det är ett väldigt känsligt ämne, demenssjukdom. Det är omöjligt för mig att stå 
oberörd och studera mina informanter. Mycket av det de berättar berör mig djupt. 
Det är inte bara berättelser om en sjukdom, utan på flera sätt berättelser om både 
individer och hela familjer och dess livsöden.  
 
Jag valde att ta kontakt med mina informanter via två kontaktpersoner, den ena 
aktiv i demensföreningen och den andra som anhörigombud i kommunen. Detta 
för att de anhöriga inte skulle känna sig pressade att delta, utan att de istället kunde 
fundera och sedan lämna att medgivande till kontaktpersonen. Detta gjorde att de 
namn jag fick hade haft möjlighet att fundera och ta ställning till sitt deltagande 
redan när jag tog den första kontakten med dem.  
 
Ett dilemma som uppstått är att två av mina informanter vårdade sin anhöriga 
hemma vid tillfället för intervjun. Detta är anhöriga som inte är vana vid att berätta 
om sin situation på samma sätt som de informanter som är aktiva i 
demensföreningen. Frågor som jag ställde mig inför kontakten med dessa två var; 
är jag tillräckligt redo för att gå ut i ett fält där jag möter den anhöriga och den 
sjuke mitt i sjukdomen? Hur hanterar jag eventuella känslomässiga utbrott? Att vara 
medveten om att problem kan uppstå anser jag gör det lättare för mig att undvika 
dem. Det var en stor tillgång för mig att fått möjligheten att träffa informanterna 
och deras anhöriga i hemmiljön vilket ökade min förståelse för informantens 
situation.  

Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning 
För att på ett tydligt och strukturerat sätt berätta för informanterna vilka rättigheter 
de har började jag varje intervju med att visa forskningsrådets etiska riktlinjer.97 Jag 
erbjöd dem en egen kopia och jag gick igenom vad riktlinjerna innebär. Det jag 
framför allt framhöll var deras rätt att avbryta intervjun, att de garanterades 
anonymitet samt hur jag skulle behandla deras berättelser. 
 
Under den tid jag vistades på demensboendet valde jag att ha ett informationsbrev 
uppsatt på den allmänna anslagstavlan. I enlighet med informationskravet berättade 
jag där om vem jag var, vad mitt syfte var och hur anhöriga och personal kunde få 
kontakt med mig och med min handledare om de hade frågor om mitt arbete. 

                                                 
97 Hemsida för CODEX  
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Under den tid jag var på demensboende träffade jag aldrig några anhöriga. Däremot 
talade jag mycket med personalen och på så sätt kunde jag ge dem ytterligare 
information om min närvaro. 
 
Samtliga informanter garanterades anonymitet. Då flera av dem känner varandra 
har jag lagt extra stor vikt vid valet av de citat som kommer att visas i resultaten. 
Det är av största vikt för samtliga inblandade att det inte ska gå att härleda ett citat 
till en viss informant. Detta har lett till att jag, i vissa fall, har ändrat på ord i citaten. 
Det som jag har uteslutit eller ändrat till ”han” eller ”hon” är ord och namn som 
skulle kunna visa vem som lämnat den aktuella utsagan.  
 
Ingen nyttjade rättigheten att avbryta intervjun, men däremot nyttjade flera av 
informanterna möjligheten att stänga av minidiscen. Denna begäran uppstod vid 
tillfällen av kraftiga känslomässiga yttringar som överväldigande sorg uttryckt i 
långa tystnader och gråt. Vad har jag för roll i den situationen? Skulle jag trösta, 
avbryta eller bara vänta ut informanten. Jag valde att hantera detta på olika sätta 
beroende på hur informanten reagerat tidigare under intervjun.  
 
 

Resultat och analys  
Mitt insamlade material blev väldigt. Jag har hittat många intressanta aspekter i 
informanternas berättelser men jag kan inte presentera alla här. De områden som 
jag nedan kommer att diskuterar är de som jag finner mest relevanta för mitt syfte. 
I texten kommer jag att benämna informanterna som informanter medan deras 
sjuka anhöriga kommer att benämnas som den sjuke. Detta för att undvika 
missförstånd i tolkningen av analysen.  I vissa fall har jag, som tidigare nämnt, 
omarbetat citaten, detta för att skydda mina informanter. Innehållet i utsagan har 
emellertid inte påverkats. Resultaten kommer i huvudsak att presenteras med hjälp 
av citat från intervjuer. Detta för att jag anser att citaten tydligt speglar 
informanternas upplevelse av sin tillvaro som anhörig till en demenssjuk och de 
villkor de lever under. 
 

Allmänt om resultaten 
Alla berättar om den sjuke, hela historien och sedan kan det komma något om dem 
själva. Detta tolkar jag som att informanterna inte är vana att tala om sig själva.  De 
förefaller ovana vid uppmärksamheten, samtidigt som de verkar uppskatta att jag 
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väljer att lyfta fram deras situation. Några av informanterna är, som tidigare 
nämnts, aktiva inom demensföreningen. De uttrycker en frustration om att 
samhället är så dåligt insatt i den här typen av sjukdom. De menar att de ofta möts 
av oförståelse både av anhöriga och vänner, men även av personal inom vården. De 
menar ändå att kunskapen om demens har ökat de senaste åren, men att det 
fortfarande råder stor okunskap inom ämnet.  
 

En känslomässig berg- och dalbana 
Informanterna beskriver genomgående hur osäker och känslig de upplever sin 
situation. De har svårt att själva sätta ord på sina känslor och de behöver tid att 
fundera på hur de mår. Några uttrycker en önskan om att bara få släppa allt och 
bara få vara sig själv. Att inte behöva känna sig pressad, ensam, förtvivlad eller 
misstänkt. Mitt i allt så tycks de dock ändå hitta något som får dem att gå vidare, att 
orka leva i en tillvaro som informanterna aldrig hade förväntat sig.  

”Å jag märkte ju direkt efteråt att det var nåt jättekonstigt, men det fanns ju så 
mycket annat att peka på, deprimerad, värk, sömnlöshet […] du vet så här. Men om 
man levt tillsammans så länge som [vi] gjort så kände ju jag nää, det är nånting mer. 
Det tog ju flera år då innan jag kunde få läkare, det var ju då vårdcentralen, nejdå, det 
var ju inget.”  

”Utan, man märkte ju att de blev förvirrade och att de var glömska och att de bar sig 
konstigt åt men man kunde liksom inte koppla ihop det med att det var en sjukdom i 
hjärnan som gjorde att dom vart så helt enkelt.”   

”Ja, stundtals tror jag nog att de riktigt nära anhöriga var litegrann fundersamma på 
om hon, speciellt då den här aggressiva perioden, om det var någon form av psykisk 
sjukdom. Som hon hade börjat utveckla då. För du vet att hon var ju så ilsken och 
arg så att hennes man han fick gå ut alltså. Hon jagade honom med käpp” 

”Hon blev allt sämre. Psykotisk har jag så här i efterhand förstått att hon var. Det 
blev långa förvirrade telefonsamtal mellan oss. […]  Hon började ringa runt till släkt 
och vänner. Hon ringde för att ta adjö. Hon skulle ta sitt liv. Jag var elak, hade hon 
sagt till dem. Dom hon ringt till, ringde till mig. Både för att berätta om hennes hot 
och samtidigt försiktigt höra sig för om jag var elak emot henne. Jag åkte hem till 
henne. Hon kom inte ihåg sina telefonsamtal utan blev sårad av att vännerna talade 
illa om henne.”  

För informanterna har sjukdomen oftast inte bara uppstått utan de har många 
gånger varit en lång process fylld av hopplöshet och oro. Informanterna har 
upplevt den sjuke som personlighetsförändrad. De har funderat vad aggressioner, 
oro och våldsamheten kan bero på. I den här ovissheten beskrivs en känsla av 
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ensamhet och hjälplöshet.  De ställs även inför svåra problem i relationen med den 
sjuke då personlighetsförändringarna förändrar relationen mellan informanten och 
den sjuke. 
 

Livssynen 
Informanterna ger uttryck för en förändrad livssyn. Sjukdomen har påverkat 
samtliga informanter, men på olika sätt. De ger uttryck för en ökad medvetenhet 
om sin egen sårbarhet och en önskan om att kunna tillbringa tid tillsammans med 
familj och vänner. Informanterna beskriver sig mer jordnära och mycket mer 
benägna att fånga varje ögonblick som erbjuds. De framhåller vikten av att ta 
tillvara på den tid de har tillsammans med den sjuke, men även tillsammans med sin 
övriga familj och de vänner som finns. Informanterna berättar om att de känner en 
djupare om livets föränderlighet och att de genom detta har hittat ett liv där 
relationer och rofylldhet har stor betydelse. 

“Ja, men jag tror att på något vis att de, […]  har påverkat mig där faktiskt. Att jag, 
för att jag har börjat fundera på vad jag själv vill och vad jag själv vill ha ut utav livet. 
Tänka på mina anhöriga, mina barn, mina barnbarn, att det är ju dom som är närmast 
mig just nu va. Att försöka få ut så mycket som möjligt tillsammans med dom, ifall 
jag skulle bli sjuk. Inte för att jag går och tänker så direkt, men att det finns ju som 
jag säger, det finns ju där.”  

Informanterna beskriver hur de levde mitt i allt, utan att hinna reflektera över sig 
själva eller över hur deras liv såg ut. Att vårda den sjuke, eller att sköta den sjukes 
kontakter tog all kraft.  

“[…] men så här efteråt kan jag väl tycka att jag gjorde nåt bra. Men då upptäckte jag 
att mina, vissa kompisar orkade inte lyssna på mig. Nej. Inte bara kompisar, utan 
även familj asså. Det var för mycket av mitt liv. Jag var tvungen att andas, och dom 
hade nog rätt, fast jag inte förstod det då.” 

I slutet av varje intervju beskriver informanterna hur de ser på livet och sitt sätt att 
leva. I beskrivningarna framkommer en stark framtidstro, en känsla av att få en 
andra chans och ett nytt liv när den sjuke tillslut placeras på vårdboende eller 
avlider. Vägen till denna tro har inte alltid varit lätt och den skiljer sig mellan alla 
informanterna.  

”Men ändå så det är tufft och det är slitigt men jag far inte illa. Inte på något sätt å 
vis. Har jag ett dåligt liv? Jag har inte det.”  

“Nu har vi kunnat få alla dom här svaren, vi har fått dom tillsammans. O jag har så 
att säga, det finns en försoning i det som gör gott. Därför det finns ingen bitterhet, 
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det finns ingen `de förlorade åren känsla`. Det finns inget utav det där, och ändå har 
det tagit så många år utav mitt liv också. […] och det är det tror jag har på nåt sätt 
och vis ändå blivit min styrka.” 

 

Att leva med den sjuke 
För de flesta var det en omvälvande och skrämmande känsla när de insåg att en 
nära var svårt sjuk. Från att ha varit syskon, barn eller maka/make så är 
informanterna plötslig den som ska vårda, sköta och ansvara för den sjuke. Några 
av informanterna beskriver en lång och känslomässigt jobbig period innan de 
kunde acceptera vad som händer.  

”Ja å sen samtidigt mina egna känslor, jag menar mitt barn är ju för alltid mitt barn. 
[…] men jag menar ta hand om sin man, det väcker ju också massor med motstridiga 
känslor. Därför han var ju min jämlika, han var ju den som har stöttat mig när det har 
varit tufft med [barnen], han var ju den som fanns här för lite trygghet.”  

Då de flesta demenssjuka drabbas av kraftiga personlighetsförändringar förändras 
informanternas möjligheter till samvaro med den sjuke. Demenssjukdomen 
påverkar den sjukes uppfattning om omvärlden och om sin egen situation. Detta 
leder till att informanterna ofta upplever sin samvaro med en sjuke som 
dubbelbottnad. Samtidigt som de ger ett uttryck för att allt är som vanligt, påpekar 
de ofta att vissa saker i relationen med den sjuke har förändrats. I vissa fall innebär 
det att informanterna måste kompromissa med sig själva för att kunna bemöta den 
sjuke. 

” O det är ju så här va att, en Alzheimersjuk människa, eller en demenssjuk människa 
överhuvudtaget ska du ju aldrig försöka att tillrättavisa utan du ska ju försöka lirka 
med dem så att du får bort dem. Har de bestämt sig för någonting som till exempel 
om de är jätteilska på någon så måste man försöka lirka bort dem där ifrån och 
avleda dem. Du kan aldrig försöka att säga åt dem bara att kom, och bara säga, ta 
med, utan man måste hela tiden försöka avleda dem och försöka få in dem att tänka 
på något helt annat” 

”Jag menar den, du bemöter ju den sjuke på precis samma sätt som du alltid har 
gjort. Egentligen ska du ju göra det. Man kan sitta och prata om gamla minnen och 
helt plötsligt så ploppar det upp i medvetandet på den sjuka, men att det. Många blir 
rädda helt enkelt. Och dom har svårt att bemöta den sjuka.” 

Flera av informanterna berättar om relationen med den sjuke på ett varmt och 
kärleksfullt sätt. De ger uttryck för att älska men även sakna den person som den 
sjuke var samtidigt som de respekterar och älskar den individ de har förändrats till. 
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Informanterna berättar om hur de vårdar sin relation till den sjuke genom att bland 
annat prata om gamla minnen, titta på bilder eller lyssna på musik.  

“Det är så gott att besöka henne nu. Vi sitter nära varandra och jag hjälper henne att 
minnas.” 

De talar även om svårigheterna i mötet med den sjuke då de aldrig vet vad som 
väntar dem när de träffar den sjuke. Oavsett om de lever tillsammans eller inte kan 
den sjukes tillstånd förändras på ett par minuter. Det innebär att den sjuke kan 
uppfattas som helt okontaktbar och borta, för att i nästa sekund aktivt delta i en 
diskussion. ”[…] ibland är de helt borta och ibland så är de helt friska, om man 
säger så.” 

 

Ett socialt liv 
”Vi hade nästan lite för mycket omkring oss när vi, innan vi flyttade hit. Men sen den 
ena efter den andra har dött, försvunnit och nu är vi inte så många. Så att det, ja, det 
går så. Och sen vart efter han har blivit sämre så är det inte så roligt heller, han har 
väldigt svårt för att äta, det fastnar nere i bröstet på honom, i svalget så ofta får han 
lov att gå ifrån och jag måste med. Det är inte roligt att gå bort, eller vara borta 
heller. […] Jag måste följa med och hjälpa honom. Det känns lite dumt. Så därför har 
vi ju dragit oss ur en del. Nej vi är inte mycket ute på nånting.” 

Informanterna beskriver omgivningens reaktioner på sjukdomen som allt annat än 
positiva. De berättar samstämmigt om kommentarer och reaktioner från 
omgivningen som ofta berör ett ifrågasättande, kan den sjuke verkligen vara så sjuk 
som informanterna menar? Omgivningen tycker även att det är fel, onormalt, att bli 
sjuk på detta vis. Informanterna upplever det som att omgivningen tycker att det är 
skrämmande att vara i så stort hjälpbehov. Många av informanternas vänner, och 
även familjer, drar sig undan umgänge. Ofta beror detta på att de är rädda för vad 
sjukdomen innebär. Det framkommer även att informanterna själva kan ha valt att 
dra sig undan det umgänge de tidigare haft. De menar att det inte alltid är roligt att 
åka bort om den sjuke kräks lätt, har blöjor som måste bytas eller som har ett så 
stort hjälpbehov så att informanten inte kan koppla av. 

”Man vet inte hur man ska bemöta den sjuka vad ska jag prata med den sjuka om? Vi 
har ju ingenting att prata om, vad ska jag göra?  Det är just det som är jättesvårt för 
många vänner och så att dom vet inte hur de ska bemöta den sjuka” 

”Det är ju också väldigt tungt att man upptäcker att helt plötsligt har man inga 
vänner kvar. När man som bäst behöver dom egentligen, så finns dom inte. Därför 
att många av dom, vännerna man hade, blir så rädda att, det är tyvärr mycket 
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okunskap, de vet inte vad det handlar om och när man pratar med dom så tror de 
inte riktigt på att den sjuke är så sjuk som den friska säger. Utan dom upplever det på 
ett annat sätt, och sen när de väl börjar upptäcka att den sjuka verkligen är sjuk, då 
blir de rädda för att, det smittar ju inte, definitivt inte…” 

”Ja det är så svårt demens, allså det är så, det som folk är rädda för det och skjuter 
det ifrån sig, ungefär som cancer. Dom vill inte veta det.” 

 

Att gå vidare 
Att leva med en demenssjuk, eller att dela sjukdomens förlopp med den sjuke har 
påverkat alla informanter. Flera av informanterna har vårdat sin maka/make 
hemma och har därför en direkt upplevelse av hur livet har förändrats. 
Informanternas berättelser handlar ofta om uppgivenheten och känslan av att aldrig 
vara fri. Många gånger har informanterna ett stort vårdansvar för den sjuke och 
deras tillvaro styrs helt av sjukdomen. De känner sig ofta ensamma, trots ett 
upplevt stöd från sina närmast anhöriga och anhöriggrupper. Informanternas 
livssituation förändras kraftigt i och med sjukdomen. I många fall handlar det om 
att göra stora förändringar i sitt eget liv. Samtliga informanter berättar om rädslan 
inför sjukdomen. De beskriver en hopplöshet, ensamhet och rädsla inför något 
som de inte hade någon kunskap om, men även att inte bli tagen på allvar av 
omgivningen. För att kunna fortsätta med sina egna liv, men även för att kunna 
vara starka som anhöriga, har de valt att söka information om sjukdomen. Några 
har gjort ett val att aktivt gå in i demensföreningen och andra har valt att gå i 
studiecirklar eller på annat sätt deltagit i anhöriggrupper. Genom att hitta en grupp 
med individer som befinner sig i samma situation har de fått ett andrum. En plats 
dit de kunde söka sig för att få dela med sig av sin oro och glädje, men även för att 
få veta att de inte är ensamma. I flera fall beskrivs en känsla av att hitta styrkan i sitt 
handlande, att bli stark i att kunna vårda och ta hand om den sjuke. Genom detta 
handlande växer informanterna.  

”Nej, nej utan då läste jag böcker, jag gick med i demensföreningen, jag 
överhuvudtaget vad jag kunde. Alltså det var skrämmande nog, om man dessutom 
inte förstod var diagnosen innebar, jag menar då var det ju rent hotfullt. Jag menar 
att det jag förstår, det kan jag ju hantera, men det jag inte förstår.” 

”Bara en sån enkel sak som att du som anhörig kan ringa till någon och bara berätta 
rakt upp och ner att så här är det, och den som sitter i andra änden och lyssnar vet 
precis vad den pratar om. För att går du in till grannen och berättar, då säger 
grannen, ”men så är det väl inte, så upplever inte jag det”. Därför att den, speciellt i 
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början, när den demenssjuka är sjuk, eller precis i början på sin sjukdom, har de en 
oerhörd förmåga att dupera sin omgivning” 

Informanterna beskriver återkommande känslan av krav. Den känslan behöver inte 
vara ett resultat av uttalade påtryckningar från omgivningen, utan det kan även vara 
ett uttryck för deras individuella behov av att ta hand om den anhöriga.  

”Det blir jobbigt när dom är så dement allså, för att dom fodrar ju precis allting. Jag 
ska kunna och veta allting […]” 

”Jag går fortfarande med dåligt samvete att jag inte är så mycket där. Även om jag är 
minst en gång varje vecka […]” 

Även om alla informanter har lyckats att forma sina liv för att hantera situationen 
med en demenssjuk anhörig så är inte deras liv en dans på rosor. Alla beskriver på 
ett eller annat sätt hur de dagligen plågas av samvetskval för saker de inte kan göra, 
eller beslut som de varit tvungna att fatta. För många har det varit en fruktansvärt 
jobbig process att låta sina anhöriga flytta till vårdboende. Informanterna beskriver 
en känsla av hopplöshet inför sig själv, att de inte klarar av situationen längre, men 
även ett sting av dåligt samvete mot den sjuke då de kanske inte kan uppfylla 
dennes krav och förhoppningar. 

”Jag fastän det var mest skuldkänslor alltså att jag. Sveket, känslan av ett svek. Här 
bodde jag kvar i huset. Vi byggde ju det här när barnen var små, här bodde jag kvar, 
jag hade mitt jobb, o jag hade allting. Det enda, han var så sjuk och han skulle dö i 
sin sjukdom. O det enda han bad mig om var att få komma hem. Och det kunde inte 
jag ställa upp på” 

 
 

Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att sammanfatta och diskutera min analys och mina 
resultat. Jag kommer även att knyta an till tidigare forskning samt reflektera över de 
huvudbegrepp som presenterades i inledningskapitlet. 
 
Gemensamt för allt mitt arbete på mina två fält är ett uttryck och en känsla av att 
informanterna lever i en ombytlig värld där de ofta pendlar mellan hjälplösheten 
över sjukdomen och en styrka i att kunna vårda och ta hand om sina anhöriga. 
Flera talar om hur de får kompromissa med sig själva och deras eget liv för att 
kunna finnas till hand för den sjuke. Detta kompromissande påverkar dem som 
person och när den sjuke till sist blir så sjuk att han måste vårdas på sjukhem 
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drabbas informanterna ofta av stora samvetskval. Informanterna möts ofta av 
oförståelse och skepsis från både familj och vänner vilket kan leda till att de isoleras 
socialt. De ställs även inför svåra problem i relationen med den sjuke då en 
demenssjuk många gånger drabbas av kraftiga personlighetsförändringar i sin 
sjukdom. Dessa förändringar kan pågå en längre period innan demens 
diagnostiseras.  
 
De senaste åren har liknande resultat påvisats i flera avhandlingar och uppsatser. 
Mari Söderlund beskriver i sin avhandling Som drabbad av en orkan hur de anhöriga 
känner sig oförstådda och på sätt blir sårade över bemötandet från omgivningen.98 
De drar sig undan från socialt umgänge därför att de inte orkar vare sig fysiskt eller 
psykiskt. I uppsatsen Uppfattningar om att vara anhöriga till en Alzheimerssjuk person 
beskriver författarna hur även deras informanter ger uttryck för sorg, känslor av 
förlust, känslor av att relationen förändrats samt dåligt samvete.99 Lena Norlings 
bok behandlar bland annat om känslan av att den kronisk sjuke upptar allt.100 
Orken för vänner försvinner vilket leder till att de sociala nätverken den anhöriga 
haft krymper. Det leder till att både den anhöriga och den sjuke ofrivilligt isoleras. 
 
Alla informanter har genomgått en stor förändring i sitt liv. Den sjukes sjukdom 
har påverkat informanten som ofta chockartat tvingats att göra förändringar i sina 
liv och framtidsplaner. Med Cullbergs definition av kris så har informanterna 
genomlevt en traumatisk kris.101 Men ingen av dem väljer att tala om kris vid 
intervjuerna. De framhåller det goda de har lärt sig av situationen vilket gör att jag 
finner att de har arbetat med sin upplevelse och även om de fortfarande befinner 
sig mitt i allt har de hittat ett sätt att hantera krisen på och acceptera den.  
 
Det sätt de använt sig av för att hantera krisen kan benämnas coping, som är en 
term inom psykologisk stressforskning och innebär olika strategier att hantera 
kriser på. Begreppet coping innebär att en individ kan påverka kroppens reaktioner 
i en kaotisk situation genom att använda olika mentala strategier.102 I artikeln 
”Major strain coping strategies as reported by family members who care for aged 
demented realtives” presenterar författarna en studie som visar att anhöriga till 

                                                 
98 Söderlund, Marie (2004) Som dabbad av en orkan, Åbo: Åbo akademis förlag 
99 Hermansson, Nilsson, (2002) 
100 Norlin, Lena (2001) Att vara anhörig till någon som vårdas i hemmet eller i särskilt boende, s. 6, 
Stockholm: Svenska röda korset 
101 Se beskrivning i inledningskapitlet 
102 Hemsidan för Nationalencyklopedin  
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demenssjuka i huvudsak använder sig av två strategier.103 Den ena är en 
känslomässig strategi som innebär önsketänkande, sorg, oroande, självanklagelse 
och acceptans. I motsats till den känslomässiga strategin innebär den 
problemfokuserade problemkonfrontation, kunskapssökande samt hjälp och stöd 
av omgivningen. Jag ser tydliga tecken i min analys av att informanterna använder 
sig av copingstrategier för att anpassa sig till situationen. Jag anser att de använder 
sig av en problemfokuserad strategi samtidigt som de har valt att acceptera 
situationen. Enligt artikelns författare är det den bästa kombinationen för den 
anhöriga för att undvika utbrändhet.104 Det som kännetecknar samtliga 
informanters berättelser är deras strävan efter kunskap och att hitta lösningar på 
den rådande situationen. Något som fascinerat mig är det inte på något sätt 
framkommer i deras berättelser att informanterna är besvikna på livet eller den 
situation de hamnat i. Det faktum att ingen av dem berättar för mig om de svåraste 
delarna, det som jag bara kan skönja i samspelet under intervjun, anser jag vara 
ytterligare en strategi för att klara av vardagen.  
 
Liknande sätt att hantera vardagen på har Söderlund sett i sin avhandling. Hon 
menar att det är en del av de anhörigas livskraft att kunna inhämta information om 
sjukdomen.105 Även Hermansson och Nilsson visar att det är viktigt att bemästra 
krisen antigen känslomässigt genom acceptans eller förnekande, eller 
problemfokuserat genom aktivitet och att söka kunskap.106 De menar också att det 
är viktigt att möta andra i samma eller liknande situation. Det för att få hjälp och 
stöd och för att känna att man inte är ensam.107 I uppsatsen Omsorg i det tysta 
beskriver Ann-Charlotte Agnetorn och Nina Lemon ytterligare ett sätt att hantera 
en krissituation. Det är att prata om det glada i stället, att skämta och inte nämna 
det som är jobbigt.108  
 
Även om omgivningen inte uttalat visar sin ståndpunkt i vårdnadsdiskussionen är 
informanterna väl medvetna om de normer och värderingar som råder i dagens 
samhälle. Att då försöka hantera situationen på ett sätt som passar den sjuke och 
informanten är inte alltid överensstämmande med vad omgivningen tycker är 
                                                 
103 Almberg, Britt, Grafström, Margareta, Winblad, Bengt (1997) ”Major strain coping strategies as 
reported by family members who care for aged demented realtives” i Journal of Advanced Nursing, 
s.683-691, Oxford : Blackwell 
104 Almberg, Grafström, Winblad, (1997) s. 690 
105 Söderlund, (2004) s.94 
106 Hermansson, Nilsson, (2002) s. 12 
107 Hermansson, Nilsson, (2002) s.13 
108 Agnetorn, Ann-Charlotte, Lemon, Nina (2001) Omsorg i det tysta, s. 17, Norrköping: utbildningen 
för Social omsorg, Äldre- och handikappade Linköpings Universitet, Campus Norrköping 
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lämpligt. Att ständigt leva i konflikt med omgivningens normer och värderingar 
påverkar informanternas möjligheter till att skapa en positiv självbild då individen 
skapar sin identitet i samspel med omgivningen.109 Informanternas självbild kan 
även påverkas negativt i samvaron med den sjuke. Detta då denne inte har kvar 
förmågan att spegla den andre eller att visa reaktioner på informantens sätt att vara 
på.  
 
 

Slutord 
Samtliga informanter beskriver hur de upplevde det som om de tvingandes in i en 
ohållbar situation är deras anhörig blev sjuk. De har använt sig av liknande 
copingstrategier för att acceptera sin vardag och deras anhörigas sjukdom. De 
beskriver sin vardag som annorlunda, men de är nöjda med hur livet har gestaltat 
sig. De upplever en stor sorg över att någon de älskar drabbats av demens, men 
samtidigt uttrycker de ömhet och omtanke för den individ som den sjuke kommit 
att bli. 
 
Jag känner starkt för de människor och deras öden som är möjligtgjort den här 
uppsatsen. Jag anser att fler behöver uppmärksamma deras situation och då 
fokusera mer på hur deras vardag förändras i samband med sjukdomen. Att stå 
bredvid är kanske det svåraste i livet.  

                                                 
109 Se beskrivning i inledningskapitlet 
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Att leva med en dödlig sjukdom  
Elin Sundén 

Inledning 
När en nära anhörig diagnostiseras med en dödlig sjukdom kan ens liv lamslås. Att 
se sin kära bli sämre och sämre upplevs oftast som en krisartad upplevelse. I många 
fall läggs det mesta fokus på den sjuke och hur denne hanterar sitt tillstånd, och de 
anhörigas situation kommer ofta i skymundan även om de också påverkas i allra 
högsta grad då de precis som den sjuke lever med en dödlig sjukdom. I denna 
antologidel kommer jag att beskriva hur situationen är för de anhöriga. Ofta glöms 
det bort att de anhöriga påverkas både under sjukdomstiden tillsammans med den 
sjuke men också att det även fortsätter efter dödsfallet då en sorgeperiod tar vid. 
 
 

Syfte 
Syftet med arbetet är att beskriva de dilemman som de anhöriga går igenom när de 
lever tillsammans med någon som har fått en dödlig sjukdom. Vilka olika samhälls 
insatser finns att tillgå i samband med hemvård och hur upplever de anhöriga sin 
situation? Hur påverkas deras liv och identitet under vårdtiden och efter dödsfallet 
och vad får de närstående för stöd från samhället när det gäller terapi och 
avlastning?  
 
 

Metod 
För att få svar på mina frågor har jag genomfört observationer och intervjuer, som 
jag sedan har transkriberat, kodat och analyserat i enlighet med GT. 110 
 

Kontakt med fältet 
Jag valde att ta kontakt med LAH som står för den lasarettsanslutna 
hemsjukvården, även kallad den palliativa vården, i Norrköping. LAH hjälper de 
sjuka såväl som deras anhöriga när det kommer till hemvård och stöd, de driver 
också Linnea- avdelningen på Vrinnevisjukhuset, där de sjuka läggs in då de inte 

                                                 
110 Se beskrivning i inledningskapitlet 
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längre kan vårdas hemma. För att få hjälp med informanter och observationsplatser 
ringde jag till LAH:s växel och presenterade mig och mitt arbete. Där blev jag 
hänvisad till Gudrun som arbetar som vårdutvecklare på LAH/Linnéaavdelningen, 
kliniken för palliativ vård. Med hennes hjälp fick jag delta vid ett rondmöte för att 
genomföra en av mina observationer. På dessa möten diskuterar personal på LAH 
patienter och patienternas anhöriga. De tar upp anhörigas frågor om exempelvis 
vårdplanen, medicinering eller sjukdomsförloppet. De diskuterade också om 
patienternas tillstånd och vad som behövs göras eller ändras på.  Detta möte visade 
väldigt mycket på det samarbetet som personalen på LAH och anhöriga har, och 
även på vilket stöd personalen är för både den sjuke och deras anhöriga.   
 
Min andra observation ägde rum på ett seminarium som begravningsbyrån Fonus 
anordnade som hette ”Döden - en livsviktig fråga”. Detta fick jag reda på genom 
en annons i den lokala dagstidningen Norrköpings tidningar. I annonsen stod det 
att de vände sig till personal på LAH och annan vårdpersonal, men även 
allmänheten var välkommen. På seminariet talade en sjuksköterska och en läkare 
bland annat om frågor och reaktioner som människor har kring döden och hur 
vårdpersonal bör bemöta de anhöriga. De tog upp vilka rättigheter anhöriga har när 
en närstående går bort och vilka frågor som brukar dyka upp i samband med ett 
dödsfall.  
 
Gudrun på LAH har förutom observationsplats även ordnat så jag har fått intervjua 
en sjuksköterska och en undersköterska som jobbar på LAH och en kvinna vars 
man nyligen gått bort.  
 
När jag genomfört mina intervjuer har jag haft en ganska öppen frågeställning med 
endast ett par frågor som jag under samtalets gång försökt få svar på. Några av de 
frågor som jag ställde var; ”Kan ni berätta vad LAH gör?”, ”När kopplas ni in?” 
och ”Vad erbjuder ni för stöd åt de anhöriga?” Anledningen till att jag valde att 
göra på detta sätt har att göra med att jag anser att det är lättare för mina 
informanter att då slappna av och känna att det går i deras egen takt. De behöver 
på så sätt inte känna sig pressade att svara på frågor som inte känns bekväma. I 
intervjun med kvinnan vars man nyligen gått bort var detta ett väldigt bra 
arbetssätt. Hon var väldigt villig att prata och jag tror att hon hade känt sig 
obekväm om jag hade överöst henne med en mängd frågor. De frågor som jag 
hade hjälpte till att öppna upp intervjun och förde samtalet framåt. Det visade sig 
vara ett bra sätt att genomföra intervjuer på när det rör sig om känsligare ämnen 
och där informanterna pratar om väldigt personliga företeelser. Var gränsen går 
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innan det blir för personligt kan vara svår att avgöra i somliga fall. I intervjuerna 
med personal på LAH hade jag kunnat använda mig av ett mer styrt frågeschema 
men jag valde att ha en öppna intervjuer även här. Även här var mina informanter 
väldigt pratglada och berättade gärna om sitt arbete och om vad LAH gör och på 
vilket sätt de arbetar.  
 

Presentation av informanter  
Jag kommer i arbetet att använda mig av namn (fingerade) för att visa vem av mina 
informanter som säger vad. Kvinnan vars man precis gått bort har jag valt att kalla 
”Britt” och personalen på LAH går under ”sjuksköterska”, ”undersköterska” och 
”personalen på LAH”. Detta för att värna om mina informanters anonymitet.  
 

LAH  
LAH arbetar med den lasarettsanslutna hemsjukvården i Norrköping.  
Östergötlands län var bland de första i hela Sverige att införa denna vårdform. På 
70-talet gjordes en omstrukturering av verksamheten som innebar införandet av 
både dag- och nattpatruller.111 Syftet med LAH är att erbjuda svårt sjuka som är 
behov av lasarettssjukvård vård hemma. De är de enda i Norrköping som jobbar 
med människor som lider av en avancerad sjukdom med ett snabbt förlopp. 
 
Många människor vill vårdas och gå bort hemma för det är där de känner sig trygga 
och att vårda döende i hemmet är ”[…] en vård form som tar hänsyn till döendes 
och de anhörigas behov”. 112  Därför är det viktigt att funktioner som LAH finns i 
samhället. 
 

”Britt” 
”Britt” förlorade sin man för en tid sedan och har även förlorat en dotter i cancer. 
Jag träffar Britt en sen eftermiddag i hennes hem, hon ger ett varmt och vänligt 
intryck och hon var väldigt lätt att prata med trots ämnets känsliga karaktär. 
 

 
                                                 
111 Kide, Pär (1985) Döden – en del av vårt liv, s.45, Malmö: Skogs Reklamito 
111 Kide (1985) s. 46. 
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Fynd och analys 
Jag kommer i detta avsnitt att ta upp de kategorier som jag har funnit när jag har 
analyserat mitt material i enlighet med GT. Kategorierna visas här som rubriker till 
mina olika avsnitt under huvudrubriken Fynd och Analys. Några av de kategorier 
som jag kommer att ta upp är bland annat Stöd, Maktlöshet men också ansvar. Jag 
inleder dock med att beskriva en kategori som jag valt att kalla för Styrka. 
 
Styrka 
Under samtalet med Britt lade jag märket till hennes vilja att berätta hur duktig hon 
har varit och hur stolt hon känner sig över att ha vårdat sin man hemma.  

 ”[…] jag känner mig stark…och många har även sagt det till mig […]jag ville ju bara 
vara nära min gubbe […]”  

Att de anhöriga ofta är stolta över att vårdat sina nära hemma är något som även 
har kommit fram i mina intervjuer med LAH personalen.  
 
Detta skulle kunna kopplas till Johan Cullbergs resonemang om Undertryckande 
(supression)113. I denna krisfas försöker individen   
 

 “[…] socialt anpassa sig till omgivningens förväntningar och krav. Det 
kan röra sig om att inte visa oro och sorg över en svår sjukdom eller över 
förlust av en nära anhörig. Man försöker då ”ta sig samman”, ”tänka på 
något annat” eller ”vara duktig” för att inte utlösa en besviken och 
irriterad stämning”. 114 

 
Vad är det som får de anhöriga att ställa upp så mycket och att trycka på att de har 
varit så duktiga? Jag undrar om de anhöriga försöker lindra sin egen smärta genom 
att ställa upp så mycket? Eller beror det på att de känner krav från samhället att 
ställa upp, ställer de inte upp är de dåliga människor som inte bryr sig om sin sjuke 
anhörig? Är detta fallet skulle det skulle kunna bidra mycket till att de anhöriga vill 
tala om hur duktiga de har varit. 
 

Stöd 
Stöd har jag funnit som väldigt viktigt i bearbetningen av situationen och som är 
något som LAH-personalen pratar väldigt mycket om. Britt har fått hjälp av både 
                                                 
113Cullberg, Johan (2003) Kris och utveckling, s.150, Stockholm: Natur och Kultur  
113Cullberg (2003) s. 150 
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LAH och kommunen. Kommunens hjälp tycker hon inte är lika bra som den hjälp 
hon har fått av LAH. Britt menar att: 

”kommunens personal inte är utbildad till att ta hand om cancersjuka utan mer om 
äldre människor” 

Hon talar också om att hon anser att ”flickorna” som hon kallar kommunens 
personal är lite rädda av sig eftersom de inte är utbildade och inte riktigt vet hur de 
ska bemöta den sjuke och de anhöriga. Med andra ord uppfattar Britt det som att 
det mest betydelsefulla stödet har kommit från LAH. Det är de som hon talar 
varmast om och det är också LAH som har vistats mest kring henne och hennes 
man vilket kan bidra till att hon känner så. Britt talar om att hon alltid har känt att 
hon har kunnat ringa till ”tjejerna” på LAH när som helst och att de även har hört 
av sig till henne nu efter dödsfallet. Att hon känner så starkt för LAH kan bero på 
att de lägger ner mer resurser på att finnas till för de anhöriga än vad kommunen 
gör. 

”När man skrivs in på LAH så gör vi alltid som så att dels försöker vi 
alltid innan patienten skrivs in så har vi ett informationssamtal och då vill 
vi alltid att en närstående ska vara med […] sen vid inskrivningen så vill 
vi också att en närstående är med så att man får…både att den får samma 
information men också så vi får veta hur den personen mår och hur den 
tänker och tycker. Så man ser till att de är med hela tiden”.  

Kommunen erbjuder samtalsgrupper till de anhöriga både under tiden som den 
sjuke lever och efter dödsfallet. Dessa samtalsgrupper har Britt besökt ett flertal 
gånger och uppskattar dem väldigt mycket. Första gången hon besökte dem tyckte 
hon det var lite jobbigt men andra gången kändes det mycket bättre.  
 
LAH erbjuder ingen form av samtalsgrupper till anhöriga under tiden som den 
närstående är sjuk, men de anhöriga som har väldigt mycket tankar och frågor 
erbjuds en kurator kontakt. Efter dödsfallet så får de dock en inbjudan till en 
samtalsgrupp.  
 
Många av de anhöriga som går på dessa möten är i behov av att prata och LAH -
personalen försöker ofta ”[…] uppmana dom till att träffa andra eller rent av träffa 
varandra i gruppen […]” Jag tolkar denna uppmuntran som ett försök från LAH -
personalens sida att få de anhöriga att bryta sig loss från LAH, så de inte blir allt för 
beroende av dem. Att de ser vyer utanför Linnea avdelningen och LAH enheten. 
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Efter det att den sjuke går bort så har LAH eftersamtal med de anhöriga där man 
tar reda på hur de har sett på stödet som de har fått och hur de tycker att LAH har 
skött sitt jobb. Här försöker de också få en blid av vad den avlidne tyckte om 
vården. De brukar oftast få väldigt positiv feedback och de anhöriga brukar ofta 
tacka personalen för att de har varit lugna och tagit sig tid och låtit saker och ting 
får ”ta den tid det tar”. Får de negativa omdömen så rör det sig oftast om att de 
anhöriga känner missnöje med att personalen inte kom tillräckligt fort när något 
hänt eller att de tycker att de är för många olika personer som kommer på 
hembesök.  
 
Denna negativism grundar sig i vad Johan Cullberg kallar aggressivitetsyttringar 
som inträffar då människor genom går en kris. När människor kommer i denna fas 
upplevs de som en ”[…] levande anklagelse mot sin omgivning, som känner sig ej 
göra tillräckligt mycket […]” för den drabbade.115  I detta fall riktar de anhöriga sin 
aggressivitet mot LAH.   
 

Maktlöshet 
Många av de frågor och tankar som de anhöriga har  
”[…] handlar mycket om vad som ska hända under den här tiden om man tänker 
på sjukdomstiden först. Vad är det som händer i kroppen hos den som är sjuk. 
Varför det händer vad man kan göra om det händer och när det händer.” […] Och 
när patienterna blir sämre så handlar det väldigt mycket om frågor om hur lång tid 
det tar Här vill jag påstå att de anhöriga befinner sig i Cullbergs definition av 
reaktionsfasen, de anhöriga har här tvingats att ”öppna ögonen” för vad som har 
skett och försöker nu sätta sig in i vad som händer hos den sjuke för att på så sätt 
”[…] försöka finna någon mening i den kaotiska situationen”.  116 Förstår de sig 
inte på situationen blir de maktlösa och kan på så sätt inte hjälpa och stötta den 
sjuke som många av de anhöriga har ett behov av.  
 
LAH-personalen försöker minska denna maktlöshetskänsla genom att  

”[…] slussa de här människorna successivt framåt i sjukdomsförloppet så att de 
känner att de är med och att de förstår att det sker förändringar och vad det beror 
på….ja så att man känner sig delaktig.” 

 

                                                 
115 Cullberg, (2003) s.153 
116 Cullberg, (2003) s. 147 
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Att hela tiden tala om för de anhöriga vad som händer och göra så de känner sig 
uppdaterade på förändringar bidrar till att de blir mer lugna och inte oroar sig så 
mycket.  
 

Ansvar 

Graderingar 
Ofta känner de anhöriga att de har ett väldigt stort ansvar och ibland så tar de även 
på sig ett större ansvar en de behöver. Då är det viktigt att LAH-personalen är med 
och sätter upp gränser för vad de anhöriga faktiskt behöver orka med. Många av 
patienterna blir väldigt trötta när de är sjuka så det blir en fysisk ansträngning för de 
anhöriga. Men de påverkas även psykiskt av situationen av att vårda sin kära i 
hemmet.  

”Det bör i detta sammanhang inte glömmas att de anhöriga tar på sig ett 
stort ansvar som kan medföra stark och psykisk press. […] Vården i 
hemmet förutsätter därför att de anhöriga har kraft och kompetens att 
klara de stora påfrestningarna, som påläggs dem. Uppgiften blir särskilt 
svår om sjukdomstiden blir långvarig.” 

Jag tolkar det som att många tar på sig detta ansvar då de känner i likhet med Britt 
att de vill vara nära och känner ett behov av att hjälpa och stötta. Men också för att 
det skulle kännas som ett slags svek om de inte ställer upp när den sjuke är i en 
väldigt sårbar situation. Att säga ”nej, jag orka inte mer” är svårare än vad man kan 
tänka sig, de flesta märker kanske inte att de är i behov av avlastning då de är så 
uppe i hela processen.  
 
I inledningen till denna antologi tar vi upp problematiken kring att vi dagens 
samhälle lever efter en norm som lära oss att vi måste må bra och vara lyckliga för 
att vara normala. Ett sådant samhälle gör det väldigt svårt att säga ”nej, jag orkar 
inte mer” eftersom vi hela tiden måste vara på topp och klara av allting. Skulle de 
anhöriga i detta fall säga det skulle många höja på ögonbrynen och de anhöriga 
skulle då drabbas av oerhörda skuldkänslor.  
 

Dilemman 
”Eftersom vi träffar människor i olika åldrar så är det ju också som så att många är 
yrkesarbetande och det kan skapa en oro, man vill jobba men samtidigt som man 
känner att man vill vara hemma man måste få hjälp hur man kan lösa en sån situation 
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praktiskt. Så det handlar ju om stöd. Men också ge tips om vad det finns för 
möjligheter och kunna få hjälp från andra, från vänner, barn, samhället det här med 
hemtjänst så det handlar ju om väldigt många bitar”.  

De anhöriga sätts här i en situation där de blir tvungna att välja det ena eller det 
andra alternativet, och blir där med tvingade in i en situation som kanske alltid inte 
känns helt bekväm. Väljer de att fortsätta jobba kan det resultera i att de anhöriga 
känner sig väldigt själviska och att människor runt omkring har åsikter som får de 
anhöriga att tänka om och välja att vara hemma och detta kan bidra till att de mår 
dåligt av att känna sig låsta vid hemmet.  
 
Jonas Stier skriver i boken Människan gåtfulla porträtt att ”människan strävar efter att 
upprätthålla en fördelaktig identitet och självuppfattning”117 och att identiteten är ” 
[…] bilder av oss själva, men även bilder som andra tillskriver oss”118 skulle någon 
komma och ha åsikter om i detta fall de anhörigas val när det kommer till deras 
arbete skulle det bidra till att de anhörigas identitet inte uppfattas som fördelaktig. 
Och detta bidrar i sin tur till att de anhöriga känner sig misslyckade och tar till sig 
den bild som andra har och i detta fall skulle det handla om att de är dåliga och 
själviska människor som inte ställer upp med att vara hemma.   
 

Behovet av att känna sig välkommen 
I intervjuer utförda av Sven-Olof Brattgård och Bengt Johanson för boken 
Helhetsvård i livets slutskede framkom vikten av att ha engagerad och förstående 
personal. Det är viktigt att personalen gör så att de anhöriga känner sig välkomna 
och att ”de har en självklar plats vid den sjukes sida”.119 LAH har försöker 
eftersträva så att Linnea avdelningen inte uppfattas som en vanlig sjukhusavdelning. 

”Även om det är en vanlig avdelning så är den nog lite annorlunda, jag 
tror man upplever… när man kommer in här att…det är lugnare  på nåt 
sätt”. 

De har besökstid dygnet runt och anhöriga erbjuds att stanna över natten i så 
kallade anhörig rum men det finns även möjlighet att få sova inne hos patienten om 
                                                 
117Stier, Jonas (2003) Identitet: Människans gåtfulla porträtt, s.87, Lund: Studentlitteratur 
117Stier (2003) s 88 
118Brattgård, Sven-Olof, Johansson, Bengt, (1987) Helhetsvård i livets slutskede, s.32, Lund: 
Studentlitteratur 
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så önskas. Detta är något som uppskattas väldigt mycket hos de anhöriga. 
Vetskapen om att få vara kvar om man är rädd att det ska hända något under 
natten uppfattar jag som oerhört viktigt för de anhöriga.  

”En upplevelse som inte är ovanlig för de sjuka och deras anhöriga är att 
man på sjukhus lätt förlorar sin identitet”120 

Att de lätt förlorar sin identitet grundar sig i att när de läggs in på ett sjukhus så blir 
det lätt bara blir ett nummer eller en patient och inte så mycket mer. Många får 
också sin identitet sammanslagen med sjukdomen ”Bertil…jaha han med 
magcancer”. Att det blir så här är väldigt vanligt framförallt på större sjukhus 
avdelningar. Men det går att motverk genom att ha mer välkomnande avdelningar 
och personal som de anhöriga känner igen.  
 
Då personalen på LAH diskuterar de anhöriga under sina rondmöten så är de väl 
medvetna om vad de anhöriga går igenom och hur de mår, detta gör att de på ett 
bra sätt kan bemöta de anhöriga och slipper ställa onödiga och känsliga frågor. 
Detta gör också att personalen får en bättre bild av den sjuke och deras anhörigas 
identitet. Vilket bidrar till att de inte bara blir ett nummer.  
 
LAH personalen talar väldigt mycket om att det är viktigt att de anhöriga får tala ut 
om sina tankar och funderingar och att de känner att de kan göra det med 
personalen. 

”ja så att de känner sig delaktiga och att vi lyssnar på dem, att de får tycka och tänka 
och att vi bryr oss om vad dom säger”. 

Britt talade om att det har känts väldigt skönt att kunna ringa till LAH när hon har 
känt för det, och att hon alltid har blivit väl omhändertagen och att ”de tar sig tid”. 
Det betyder väldigt mycket för de anhöriga att känna att det finns någon som orkar 
lyssna. Många känner att de är till besvär och håller då sina tankar inom sig och då 
är det viktigt att det finns människor runt om kring som frågar hur de mår och om 
det finns något de undrar över. 
 
 

Slutdiskussion 
När en nära anhörig drabbas av en dödlig sjukdom påverkas hela tillvaron. De 
anhöriga måste många gånger omstrukturera sitt liv, ett liv med sjukvårdpersonal 
                                                 
120 Brattgård, Johansson (1987) s.74 
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och sjukhus blir en del av vardagen. Som tidigare nämnt påverkas de anhörigas liv 
både på det psykiska och praktiska planet, och de anhörigas identitet påverkas i allra 
högsta grad när en närstående blir svårt sjuk. De måste leva i nuet och vara ett stöd 
för den sjuke samtidigt som de måste förbereda sig på ett liv utan sin kära. Detta 
gör situationen väldigt problematisk då de inte kan påbörja sitt sorgearbete innan 
personen har gått bort samtidigt som de vill sörja att de kommer att förlora någon 
de bryr sig mycket om.   
 
Det är viktigt för de anhöriga att veta att det finns någon de kan ringa när de 
känner för att prata eller när känslan av uppgivenhet infinner sig. Så behovet av 
människor som personalen på LAH kommer alltid att vara viktig om det ska 
fungera att vårda våra sjuka anhöriga hemma. Problematiken kring att de anhöriga 
känner sig mer eller mindre tvingade in i situationer som inte alltid är vad de önskar 
är dock ett problem som vi bör ta i tu med. Vi måste se längre än det som är 
uppenbart, att Britt ville vårda sin man hemma och är stolt över det betyder inte att 
hon älskade sin man mer än någon som väljer att jobba. Problemet är snarare 
samhället och dess syn på hur vi ska bete i olika situationer och att människor gärna 
slänger sina åsikter till höger och vänster utan att tänka på konsekvenserna. 
 
Det vitala är att se till så att de anhöriga får en bra sista tid med sin kära och att de 
är nöjda med den hjälp som de får. Upplever de situationen som dålig är risken att 
deras fortsatta liv blir påverkat och att de har svårt att gå vidare.  

 

 
”Vi måste ta väl hand om de anhöriga, det är ju de som ska leva vidare”121 

 

 
 

 

 

                                                 
121 Fonus seminarium ”Döden – en livsviktig fråga”, talare Pär Kide  
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Att förlora en närstående 
Carin Lehnbom 

 

Inledning 
Vi fastställde i antologins inledning att en upplevelse kan vara en svår kris för en 
individ medan samma sak upplevs som en lättare motgång för en annan. Det är 
dock aldrig lätt att hantera en situation där en människa man står nära rycks bort. 
Förlust av familjemedlem eller nära vän faller i de flesta fall under beteckningen 
krissituation. Men vad händer med den efterlevande och hans/hennes självbild 
under krisen, sorgearbetet och det fortsatta livet om bearbetningen av förlusten 
missgynnas eller kanske till och med försvåras? Har det blivit så att det i Sverige 
idag ges större utrymme att sörja, allt i och med utvecklingen mot förståelse av 
individen, eller är det snarare så att vi inte hinner eller får sörja i dagens snabba och 
moderna samhälle? Tror vi att det är en svaghet att sörja och må dåligt? Har vi ens 
tid? Det är dessa frågar som drivit min studie. 
 

Bakgrund 
Döden har i Sverige under det senaste århundradet i stor utsträckning 
institutionaliserats. ”Skandinaviska studier visar att 80 % av alla dödsfall sker på 
någon form av institution.”122 Vi tar inte längre hand om våra gamla i hemmet och 
vi pratar sällan om döden som något påtagligt. Många människor har aldrig sett en 
avliden människa, och jag menar att detta har fått två tydliga konsekvenser. Vi har 
gjort det enkelt för oss genom att avskärma oss. Döden blir till något abstrakt och 
känslan av att den är onaturlig stigmatiserar äldre och sjuka. En andra följd av detta 
är att det har blivit stigmatiserat att sörja. Eftersom döden inte längre tillhör vår 
vardag, normaliteten, vet sällan varken den kvarlevande individen eller dess 
omgivning hur sorgen skall bemötas och bearbetas.  
 
Det går inte att jämföra eller likställa olika upplevelser av förlust av en människa 
som stått en nära. Det är inte heller syftet med denna studie. Däremot kan 
livsberättelser som beskriver vägar genom sorg till stärkande insikter, skapa 
förståelse och kunskap om hur en hantering av sina egna men också andras 
situationer kan se ut. Antologin speglar hur människor kan uppleva krissituationer i 
                                                 
122 Qvarnström, Ulla (1993) Vår död. Stockholm: Liber 
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sina liv. Denna delstudie fokuserar på vad dessa människors berättelser kan lära oss 
om hur unga killar och tjejer pratar om förluster av närstående. Jag har i min 
undersökning bett mina informanter att tala om hur samhällets resurser och 
uppslutning kan upplevas när en individ drabbas av en krissituation i form av en 
närståendes bortgång.  Informanterna har beskrivit hur de upplever att de själva 
och deras livssituation har förändrats i och med deras förlust. Under 
observationerna har ytterligare aspekter synliggjorts. Dessa kommer dock främst att 
syfta till just exemplifieringar och klarlägganden. Min empirityngd ligger på mina 
intervjuresultat. 
 

Individualiserat samhälle 
Blir teknikens landvinningar gemenskapens undergång? Det räcker med att gå in i 
närmaste ICA Maxibutik för att få svart på vitt hur en människa idag kan 
genomleva sin vardag utan mänskliga kontakter. Kundscanners gör att jag kan 
plocka på mig de varor jag önskar, scanna in priserna och själv sköta betalningen 
utan att tala med en enda människa i processen. Mina räkningar betalar jag smidigt 
över Internet. Arbetsmarknaden är illojal och kräver flexibilitet – få går säkra i sin 
yrkesroll livet igenom.123 Mina vänner har jag på nätet, kanske har jag aldrig ens sett 
dem. Mitt identitetssökande har blivit ett enmansprojekt, något som är paradoxalt i 
sig självt. I antologins inledning talade vi om att individens sociala identitet skapas i 
relation till andra. Detta problematiseras av att de mellanmänskliga interaktionerna 
har blivit ytligare och färre. Begreppet kärnfamilj har urholkas i och med stigande 
skilsmässostatistik. Det finns få naturliga relationer. Anthony Giddens talar om att 
relationer kräver arbete.124 När detta arbete inte får plats i det snabba, moderna 
samhället ställs ett enormt krav på individen att själv klara av livets motgångar. 
 
Ulla Qvarnström är fil.dr och professor vid den medicinska fakulteten vid 
universitetet i Bergen. Hon har skrivit mycket om den döende människan och 
dödens roll i Sverige. Inom litteraturen rörande detta ämne är hon ofta refererad till 
och jag har funnit stor nytta av hennes arbeten och främst boken Vår död, vilken är 
en slags sammanfattning av hennes omfattande ämneskunskap.125 Hon skriver om 
dödens institutionalisering och vikten av att behandla den döende som levande 
fram till slutet. 
 

                                                 
123 Sennett, Richard (1999) När karaktären krackelerar. Stockholm: Atlas 
124 Giddens, Anthony (2003) Modernitetens följder. s. 116, Lund: Studentlitteratur 
125 Qvarnström (1993) 
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Jag har gällande flera aspekter funnit det klargörande och belysande att dra 
paralleller från Erving Goffman teorier och forskningsresultat till min egen studie. 
Goffmans stigmateori handlar i grunden inte om egenskaper utan relationer.126 Han 
menar att det är i relationer till andra som en individs stigma blir aktuellt. Då min 
studie i mångt och mycket berör den efterlevandes relation till omgivningen har jag 
haft stort utbyte av att applicera dessa teorier på min studie. 
 
 

Syfte 
Mitt syfte är därmed att spegla ett individperspektiv på hur det kan upplevas att 
förlora en närstående. Vidare vill jag synliggöra problematiken kring 
stigmatiseringen av en människa som hamnat utanför den normala vardagen. 
 
 

Metod 
Jag har i materialinsamling likväl som analys använt mig av Grounded Theory127 
med hjälp av litteratur och handledning. Min undersökning baseras på 
ostrukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer som alla har 
transkriberats. 
 
Jag har under hösten 2004 genomfört två observationer och fyra intervjuer. Den 
ena observationen ägde rum vid ett Fonusseminarium med syfte att diskutera 
döden och efterlevandes situation. Den andra observationen består av utdrag från 
en interaktiv webbgästbok med förlust av närstående som tema. Vid 
observationerna har min närvaro varit omärkbar – jag utförde icke deltagande 
observationer. Mina intervjuer har bandats och transkriberats ordagrant. Under 
samtliga intervjuer har jag använt mig av en frågeguide som utökades allteftersom 
undersökningen fortskred och materialet började ta form.   
 

Observationer 
Jag närde en förhoppning att observationerna skulle leda till en första kontakt med 
informanter till intervjuerna, något de inte gjorde. Observationerna gav dock en 
                                                 
126 Goffman, Erving (2003) Stigma. s. 12-13, Stockholm: Prisma 
127 Se Guvå, Gunilla, Hylander, Ingrid (2003) Grundad teori. Göteborg: Liber, för vidare resonemang 
samt beskrivning i inledningskapitlet 
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annan dimension till undersökningen, då jag på Fonusseminariet fick flera uppslag 
till angreppsvinklar kring ämnet döden och på webbsidan fick en möjlighet att ta 
del av ett slags råmaterial som visserligen är skrivet för att läsas men samtidigt så 
anonymt att insändarna verkar känna sig fria att skriva, kritisera, hur de vill. 
Observationerna inspirerade planeringen bakom informanturvalet.  
 

Fonusseminarium om döden och efterlevande  
”Döden – en livsviktig fråga” var namnet på Fonus branschseminarium arrangerat i 
Norrköping, den 27 oktober.128 Det gav en givande introduktion till hela 
sjukvårdsapparaten och främst den palliativa vården, som fokuserar på 
smärtlindring och omvårdnad i livets slutskede, likväl som direktbemötande av 
efterlevande. Inte minst inspirerade observationen till vidare funderingar kring 
döden i Sverige. Efter ett inledande föredrag av en Fonusmedarbetare och en 
föreläsning av en LAH-sjuksköterska, som pratade mycket om palliativ vård och 
vikten av bra anhörigkontakt och omsorg, fick även ”vanliga” människor komma 
till tals om sina uppfattningar och upplevelser av förlust av närstående och 
bemötande från omgivning, sjukvårdspersonal samt begravningsentreprenörer efter 
bortgången. Under seminariet talade Per Kide om vikten av bra bemötande av de 
efterlevande, direkt efter förlusten, från omgivningens sida. Det är ju dessa 
människor som skall orka med att leva vidare med denna upplevelse i bagaget.129 
 

Gästboksinlägg 
Jag har analyserat ca 100 stycken inlägg från gästboksforumet ”Vi som mist någon 
mitt i livet”.130 Inläggen sträcker sig från 2004-10-17 till 2004-11-02. I 
gästboksinläggen kan deltagarna sätta egna ord på och skriva av sig om sina 
upplevelser. Insändarna fungerar interaktivt eftersom deltagarna svarar på 
varandras inlägg och en slags diskussion äger rum, även om många inlägg bara är 
lösryckta individuella beskrivningar av sorg. En del inlägg är skrivna till den avlidne, 
men huvuddelen är till för andra personer som i sorg har sökt sig till webbsidan.  
 

Intervjuer 
Mina intervjuer genomfördes med hjälp av en frågeguide som jag i största möjliga 
mån behandlade väldigt löst. Informanterna fick till en början själva välja riktning 
på samtalet. Allt eftersom intervjuerna fortlöpte lät jag informanterna förstå vilka 

                                                 
128 Fonusseminarie (2004-10-02) De Geerhallen, Norrköping 
129 Per Kide (2004-10-02) 
130 Hemsidan för ”vi som mist någon mitt i livet” www.vimil.nu (2004-11-02) 
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delar jag önskade se att han eller hon utvecklade. Det känsliga ämnet blev inget 
problem. Som intervjuare har jag rätt att fråga – men mina frågor är egentligen inte 
det viktiga. Det är svaren och informantens vilja att berätta som bör stå i fokus.131 
Det jag främst strävade efter var därför att skapa ett samtalsklimat i vilket min 
informant kände sig bekväm. Jag har studien igenom strävat efter att återge en 
tydlig författarröst och en rättvis skildring av informanterna och deras berättelser. 
 

Presentation av informanterna 
Mina informanter har sin ålder och sociala bakgrund gemensamt. De är alla född 
under tidigt 80-tal i så kallade kärnfamiljer. Ingen av informanterna är av utländsk 
härkomst. Alla studerar vid universitet i Sverige. Ett ämne jag lämnat relativt 
outforskat är livsåskådningar. Nämnas bör dock att ingen av informanterna i 
dagsläget är uttalat troende. Jag har intervjuat en kille och tre tjejer. I tre av fallen 
rör det sig om förlust av förälder innan informanterna flyttat hemifrån. Ett av dessa 
handlar om förutsedd bortgång på grund av sjukdom. Det fjärde fallet behandlar 
krisartade situationer på ett annat plan, främst förlust av närstående, i detta fall 
under tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004, något som skapade en vidgning av 
efterlevandeperspektiven. 
 

Etiska hänsyn 
Eftersom min studie är av känslig karaktär krävde upplägget av observationerna 
och intervjuerna mycket eftertanke. Jag insåg tidigt att jag var tvungen att välja mitt 
fält med omsorg. Under observationerna uppstod aldrig någon problematik med 
ämnet. På Fonus-seminariet var jag en i mängden och på webbgästboken (Vimil) 
var min närvaro totalt osynlig. Under intervjuerna var jag noga med att framhålla 
för informanterna att de endast skulle tala om saker de var bekväma att diskutera 
samt att de under hela studien skulle förbli anonyma. Självklart stod det dem fritt 
att närhelst under intervjun och studiens gång avbryta sin medverkan. Jag erbjöd 
dem även att vid önskan radera bandningen efter studiens slutförande. 
 
 
 
 
 
  

                                                 
131 Fägerborg, Eva (1999) ”Intervjuer” ur Etnologiskt fältarbete. s. 59, Lund: Studentlitteratur 
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Resultat och analys  
Döden 
Under min första observation, Fonus ”Döden – en livsviktig fråga”, började jag se 
tendenser till något som kommit att bli allt tydligare – i Sverige pratar många helst 
inte om döden, i alla fall inte på allvar. Som med de flesta känsliga ämnen är det 
lättare att skämta om döden än att diskutera den på djupet. Få människor är helt 
bekväma med tanken på sin egen annalkande död, och ett sätt att distansera sig från 
allvaret i ämnet är att tala om den på ett nonchalant sätt. Vidare är döden i Sverige 
som redan nämnts relativt undanskuffad. Begreppet ”dödsfri generation” uppkom 
på 70-talet och syftade på det faktum att andelen svenskar som på nära håll upplevt 
en närståendes död kommit att bli mycket liten.132 

”Döden är inte påtaglig i Sverige, vi dör inte som flugor här.”133 

Citatet visar på en insikt om hur avskärmade vi faktiskt är i vissa avseenden. Det 
visar också på en fördomsfull föreställning om att det går att vänja sig vid döden –
bara den inträffar ofta nog. Jag stämmer inte in i denna uppfattning och efterlyser 
knappast högre dödstal i Sverige. För att överhuvudtaget kunna skapa en upplyst 
omgivning är det dock viktigt att lyfta fram döden och framförallt sorgearbetets 
processer i ljuset. Det är normalt att människor dör och det är lika normalt att detta 
skapar sorg. Jag kommer i senare avsnitt diskutera vikten av att få känna rätten att 
sörja och känslan av gemenskap i sorgearbetet. 
 

Kris 
Jag kommer att diskutera sorg som en reaktion på en specifik krissituation – i detta 
fall en närståendes bortgång. I antologins inledning definierade vi hur begreppet 
kris använts antologin igenom. Det är inte upp till mig att avgöra huruvida mina 
informanter genomgått en kris. Samtliga talar dock om sina upplevelser som 
krisartade och för att kunna föra ett resonemang kommer jag att använda begreppet 
om informanternas upplevelser.  
 
Inledningsvis berörde vi även värdet av en kris och dess betydelse för individens 
framtida liv. Detta är mycket tydligt hos mina informanter trots att det i vissa fall 
passerat relativt kort tid. Att kriserna gett kunskap och styrka syns i insikter som 
hjälper vid nästa krisartade upplevelse men även om en ny syn på livet och 
                                                 
132 Qvarnström (1993) s. 28 
133 Intervju 3, s. 4. 
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förändrade livsvillkor. En informant sammanfattar; ”Jag har värderat om hur jag 
vill vara som person.”134 En annan informant instämmer och vidareutvecklar; 

”Ja, det är väl någon slags insikt. Det bara kommer. Det framstår som tydligare 
liksom, det spelar ingen roll hur mycket pengar man har eller om man reser till 
spännande platser och så, är man inte lycklig inombords, då funkar det ändå inte.”135 

 

Sorg 
Sorg i sig är ingen kris. Det är fullt normalt att sörja förluster i livet. Men när en 
förlust drabbar en individ med chockartad och kanske plötslig styrka kan det bli 
individen övermäktigt. Sorgen kan då övergå i sjukliga fysiska såväl som psykiska 
tillstånd. De flesta klarar som sagt av att bearbeta sorgekrisen utan professionell 
hjälp. Däremot behöver den sörjande ett stödjande nätverk av medmänniskor 
omkring sig.136  
 

Rätt (sätt) att sörja? 
Begravningen blir för många det riktiga avskedet. Qvarnström talar om hur 
begravningen får allt mindre utrymme. Numera är det vanligt att begravningen sker 
i stillhet och till och med skymundan.137 Mina informanter är inte överens om vem 
begravningen egentligen är till för. ”Jag tror mycket handlar om att hjälpa de 
efter… oss, anhöriga.”138 Denne informant trycker mycket på vikten av att få ett 
avslut. Jag tolkar dessa åsikter som en önskan efter en omstart på livet, en chans att 
gå vidare. Nästa informant fokuserar mer på sorgen än på sorgearbetet. ”Jag tycker 
begravningen skall spegla den som har gått bort. Dens liv… tycker jag.”139 
Begravningen är viktig. Oavsett vilket fokus som läggs på begravningen är det 
viktigaste att de efterlevande får möjlighet att påverka utformningen av 
begravningsdagen och den roll de skall ta i hela processen.140 Oberoende av hur 
mycket ansvar de efterlevande tar är det först efter begravningen som sorgearbetet 
kan ta plats på allvar. ”Den är ju ett avslut. Den är jätteviktig.”141 Samma informant 

                                                 
134 Intervju 3, s. 3 
135 Intervju 2, s. 2 
136 Kide (2004-10-02) 
137 Qvarnström (1993) s. 29 
138 Intervju 3, s. 5 
139 Intervju 4, s. 6 
140 Kide (2004-10-02) 
141 Intervju 3, s. 5 
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säger vidare att ”[…] det sista som dör är hoppet, och har man inte sett den [döde], 
då kan man aldrig riktigt släppa den.” 
 
När bör man ”släppa den”? Finns det en deadline för sorgearbetet? När tycker 
omgivningen att det får vara nog? Finns det en modern motsvarighet till sorgeåret 
och vem kan bestämma när det är dags att må bra igen? I linje med svenskars 
motvilja att tala om döden är det lätt hänt att förväxla denna feghet att diskutera 
tunga ämnen med egoistisk nonchalans. En informant menar att; 

”Svenskar är ju lite känsliga sådär, de vågar inte riktigt prata om sådant som är 
jobbigt.”142 

Med denna inställning omkring sig kan den individ som lever under betungande 
livsvillkor (kroniska eller övergående) bli introvert och avskärma sig, trots behovet 
av andra människors närhet. 

”Jag blir annars väldigt tystlåten, och går in i mig själv lite, jag har lite svårt att be om 
hjälp.”143 

Det är viktigt att ta sig rätten att sörja. Men i en orolig tid – under exempelvis en 
kris – kan individen behöva hjälp utifrån. Det är inte en lätt sak att erkänna sina 
svagheter i ett samhälle som kräver individuell styrka och företagsamhet. ”Det är 
inte så lätt att erkänna att man behöver hjälp.”144 
 

Coping 
Hur gör den sörjande för att orka gå vidare? Vilka strategier finns och vad hjälper 
mest? 

”Så många vi är, så många som har ont i själ och hjärta, vad skönt att vi ändå har 
varandra.”145 

På webbsidan www.vimil.se dominerar viljan att stötta varandra och 
uppskattningen av gemenskapskänslan är väldigt stor. Vänskapsrelationer utvecklas 
och omvandlas ibland till real-life-interactions. Insändarna visar på en anskaffad 
inlevelseförmåga och viljan att dela med sig av sin styrka och kunskap. Viktigast av 
allt är dock möjligheten att dela på känslor som sorg, maktlöshet, besvikelse på 
omgivningen samt känsla av utanförskap. 

                                                 
142 Intervju 2, s. 3 
143 Intervju 3, s. 2 
144 Intervju 2, s. 1 
145 www.vimil.se (”A-C”, 2004-10-19) 
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Psykologin har sagt sitt men jag vill påstå att det säkerligen finns lika många 
copingstrategier som den finns individer. Alla individer lever inte heller under 
samma regler och livsvillkor. Under en intervju uttrycker en ung man som förlorat 
sin mamma i cancer, hur en killes perspektiv kan te sig. Denne informant pratar 
bland annat om hur fadern ställde upp två alternativ efter moderns död; 

” Eh, när pappa sa, jag tror det var samma dag eller dagen efter när mamma gått bort, 
så sa han. ’Ja, grabbar. Nu har vi två alternativ; antingen så går ni till skolan imorrn, 
gör vårt jobb, eller så super jag ner mig så går allt åt helvete.’ Så då var det ganska lätt 
att välja, vilket val man skulle ta så. Jag vet inte, vi körde på som vanligt direkt.”146 

Utan att dra förhastade slutsatser vågar jag påstå att detta angreppssätt på 
bearbetning inte hade sett likadant ut för en efterlevandefamilj med kvinnlig 
dominans. Allmänt vedertaget i vårt samhälle är att pojkar redan som barn får lära 
sig att inte gråta i onödan. Dagens samhälle som kräver att alla ska vara starka och 
dugliga sätter en än större press på män. Min studie är inte omfattande nog att 
fastslå något men intressant att nämna är att alla tre kvinnliga informanter talade 
om att det som gav den största hjälpen under krisperioden var samtal med familj 
och vänner. Utan dessa stödfunktioner hade de inte vetat vad de skulle ta sig till. 
Min manliga informant säger aningen i motsats till detta om när familjemedlemmar 
ville prata om det som hänt; 

” Jaa, [de] kom till mig, eller det kommer ju upp när man sitter och käkar middag och 
sådär, men jag brukar gå därifrån. Har aldrig haft behovet att prata sådär.”147 

Vidare fortsätter han (och detta går i linje med att det är svårt att erkänna att man 
behöver hjälp) genom att motsäga sig själv; 

”Eh, jag sa till pappa att jag ville träffa någon som jag kunde prata med, allmänt inte 
just om mammas bortgång, utan allmänt bara.”  

Det är rimligt att anta att vi under olika livskriser dessutom tvingas tampas med 
naturliga utvecklingskriser. Citatet ovan belyser detta. Det kan vara svårt nog att till 
exempel kliva in i vuxenvärlden. 
 

Omgivningen 
Vi lever i ett samhälle som bygger på tvåsamhet. Trots att ca 20 % av Sveriges 
befolkning lever i ensamhushåll, är normen att ha en familj – en livspartner.148 En 
                                                 
146 Intervju 4, s. 2 
147 Intervju 4, s. 2 



 76

skilsmässa kan ha stigmatiserande verkan då individen blir själv. Jag använder ordet 
själv istället för ensam - ett begrepp som passar bättre in på till exempel ofrivilliga 
änketillstånd. En människa kan vara själv utan att känna sig ensam. ”Själv” har 
positiva kopplingar. Känslan av att vara ensam är däremot negativ och ofta 
påfrestande. När omgivningen inte vet hur de skall handskas med den nya 
situationen drar de sig undan – kanske när individen i kris behöver medmänniskor 
som mest. 

”Jag känner mig socialt handikappad och har numera svårt att träffa människor utan 
drar mig undan fastän jag längtar efter social kontakt.”149 

En vanlig reaktion vid förlustkriser är önskan att kunna skuldlägga någon för det 
inträffade. Detta kan vända sig mot exempelvis läkare och poliser eller hela 
samhället. I Vimils gästbok skriver många samhällskritiskt om både sjukvård och 
brottsbekämpning. Också för den nya livssituationen, de förändrade livsvillkoren 
och dess konsekvenser kan det vara bekvämt att hålla någon annan ansvarig. En 
kvinna, nu 23 år gammal, som förlorade sin far för fem år sedan talade under 
intervjun mycket om hur otillräcklig den hjälp hon upplevde att hon fick ifrån 
omgivningen var. Hennes besvikelse på människorna runt henne säger även något 
om hennes besvikelse på sig själv. 

”Ja, alltså jag tycker inte heller att jag kan skylla på andra, jag var ju ändå sjutton år 
och borde ha kunnat ta reda på [hjälp] själv, men samtidigt var det så pass 
traumatiskt, och jag hade så pass mycket att sortera vad det gällde känslor och allt 
möjligt, så jag tänkte väl inte riktigt så långt att man skulle söka hjälp själv.”150 

 
Ytterligare en informant påvisade hur viktig omgivningens (för)förståelse i 
krissituationer är. Den gemensamma uppfattningen är att det är svårt att uppvisa 
legitim förståelse för krisens påverkan om man inte upplevt något liknande själv. 
Dock tilläggs, aningen i motsats till detta, att det spelar mindre roll vad man upplevt, 
empati som empati. 

”Nu verkar alla tro att jag kommit långt i sorgearbetet, men det är först nu som 
verkligheten visar sig.”151  

Uttalandet är ett exempel på hur okunskap många gånger skapar ytterligare smärta 
för den krisdrabbade. Att sätta press på ett slags ”tillfrisknande” från krisen kan ha 

                                                                                                                                                         
148 Cullberg, Johan (2004) Kris och utveckling. Stockholm: Natur & Kultur, s. 95 
149 www.vimil.se (”KS”, 2004-10-24) 
150 Intervju 2, s. 1 
151 www.vimil.se (”Monkan, H-stad” 2004-10-21) 
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en förödande inverkan på individens självbild. Denna måste nu inte bara tampas 
med sina inre problem, utan möter samtidigt påfrestande yttre krav. 
 

Brist på självreflektion och distans 
Cullbergs definition av kris säger att det är när individen upplever något som han 
eller hon har svårt att tänka sig kunna klara utan stort psykiskt lidande. Under en 
pågående kris kan det förståeligt nog vara svårt att se bortom den svåra situationen. 
Detta är inget märkvärdigt. Däremot kan situationen utvecklas ytterst negativt om 
individen väljer att hänga upp hela sitt liv på händelsen. Här drar jag paralleller till 
Goffmans stigmateorier. Goffman ger ett exempel med en individ som varit 
handikappad hela livet och plötsligt får handikappet avhjälpt. Detta kan både skapa 
och aktualisera problem.152 Vad ska nu vara ursäkten för eventuella brister och 
svagheter? Det kan ligga den stigmatiserande – i mitt fall individ i krissituation - 
nära tillhands att skylla alla sina tillkortakommanden på den upplevda eller 
pågående krisen. Krisen blir då hela individens identitet. 
 
 

Slutdiskussion 
Det finns gränser för vad jag kan utröna om verkligheten i mina intervjuer. 
Diskurser styr vad jag frågar men kanske ännu mer vad informanterna svarar. Det 
finns samhälleliga villkor för vad som kan yttras.153 Jag hade inte förväntat mig att 
någon av informanterna skulle uttrycka radikala åsikter om döden och deras egna 
förlustupplevelser. Och kanske kände de av att jag varken var beredd på eller sökte 
sådana uttalanden. I samspel anpassar aktörerna sig efter varandra. I livet anpassar 
vi våra identiteter och delar av vår självbild till andras uppfattningar av oss. Mina 
informanter vet vad omvärlden helst vill höra det vill säga saker i stil med; ”Ja, det 
var jobbigt, men jag är tacksam för det jag har och kommer att klara mig bra”. 
Detta gör inte min studie ointressant. Tvärtom tycker jag det faktum att de 
samhälleliga diskursbegränsningarna som styr mina informanters sätt att tala om 
sina liv och upplevelser kan belysa mitt resonemang ytterligare. Kanske är det så att 
mina informanter inte säger mycket om sitt enorma lidande därför att samhället 
inte vill höra om de individuella livsödenas utmaningar och misslyckanden. Men 
samhället har faktiskt ett ansvar att minska lidande hos individen – den döende 

                                                 
152 Goffman (2003) s. 19 
153 Fägerborg (1999) s. 61 
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såväl som efterlevande.  Jag lånar av Qvarnström som refererar till Förenta 
Nationernas beslut om den döende människans rättigheter, två av punkterna lyder; 

” Jag har rätt att inte dö ensam. […] Jag har rätt att få hjälp av och för min familj att 
acceptera min död.”154  

Slutligen vill jag ytterligare återknyta till diskussionen om att använda sin kris 
genomgående som undanflykt för diverse misslyckande genom att konstatera att 
samhället skall i situationer av kris söka vara förstående, inte ursäktande. Det kan 
annars lätt skapa en ond spiral där stigman förökar sig och till slut tar över 
individens liv. I denna diskussion får dock ej bortses ifrån att det är 
samhällsekonomiskt att låta individen leva ut en krissituation till fullo för att sedan 
helt återhämta sig istället för att ständigt pressa på och skapa krissituationer där de 
inte behöver finnas. 
 
 

 

 

 

 

                                                 
154 Qvarnström (1993) s. 190 
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Uppkomst av ångest 
Anders Johansson 

Inledning 
Du är en del av ett samhälle. Detta samhälle erbjuder dig möjligheter och alternativ 
att välja mellan, bland annat utbildning, yrken, vänskapskrets och 
fritidssysselsättning. Du blir erbjuden läkarvård och behandling när du på grund av 
sjukdom inte kan utföra ditt arbete och dina vardagssysslor. Du har ett skyddsnät 
som fångar upp dig om du av någon anledning under en tid i ditt liv behöver hjälp 
att komma på fötter. Samhället kräver bara en sak tillbaka: Du ska lyckas!  Detta är 
det mål samhället har på oss, vi skall vara någon. Ordet framgångsrik, som 
egentligen är mer tillämpbart på handlingar, används numera oftare på människor. 
Det finns ett fåtal människor som gläder sig åt att deras handlingar medför 
framgång, men många fler som anser att lycka är att betraktas som en framgångsrik 
person, oavsett hur tvivelaktig vägen dit har varit.155 Vilka val du än gör hemma 
man/fru, eller karriärs kvinna/man, så ska du av omgivningen kunna betraktas som 
framgångsrik. Tid är inget vi har det är något vi måste ta. Det produceras idag 
mängder med självhjälps böcker om hur vi kan slippa undan stress, depressioner 
och ångest med hjälp av planering och positivt tänkande. Allt detta för att 
effektivisera tiden och få individen att hålla fokus på målet. Vi lagar enbart de 
maskiner som inte fungerar. Är vi bara en produkt av samhället? I deterministiska 
samhällsuppfattningar ses människan som helt igenom präglad av det sociala; 
hennes värderingar, målsättningar, världsbild och handlingar är produkter av 
socialisering, internalisering och kontroll. Frågan är då snarare om någon kan ställa 
sig utanför det tempo, den press, den stress som samhället generar? 
 
 

Syfte 
Jag vill i denna antologi försöka definiera och avmystifiera begreppet ångest och 
undersöka olika aspekter av dess uppkomst hos individen. Jag vill först och främst 
kort definiera ångest och dess symptom och sedan mer gå in på tillståndets 
påverkan på individen och identiteten. Eftersom detta inte är tänkt att vara en 
psykologisk avhandling i ämnet ångest utan snarare en tvärvetenskaplig antologi där 
samhället, individen och identiteten står i fokus, är det av hög vikt att använda 

                                                 
155 Smailj, David (1986) Ångestens innebörd och myter, s. 11, Stockholm: Bonnier 
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psykologin som ett av mina redskap och inte som syfte. För att kunna genomföra 
och rikta min antologi mot detta måste jag dock utreda vad som kännetecknar 
ångest. Hur påverkas en ångestdrabbad individs vardag? Hur påverkas den 
ångestdrabbades omgivning? Hur kännetecknas tillståndet av en ångestdrabbad 
kontra en ”frisk individ”? Dessa är de mer psykologiska aspekter jag vill undersöka 
i arbetet vilket jag anser vara nödvändigt för att sedan kunna koppla till den 
samhällsanknytning som jag syftar till i inledningen. Ämnet intresserar mig då det i 
hög grad är aktuellt och det känns som det nyss har upptäckts och är på väg att 
accepteras som en sjukdom. Det går att läsa i tidningar varje dag om ungdomar 
som blivit ordinerade ”lyckopiller” av olika slag utan någon större undersökning 
om symptomens och sjukdomens art. Tar samhället sitt ansvar och hur stor del har 
samhället i uppkomsten av sjukdomen?   
 
 

Metod  
Mitt arbete kommer att baseras på observationer av gästboksinlägg och intervjuer. 
Jag kommer att använda mig av Grounded Theory med hjälp av böcker och 
handledning. 156 Min förhoppning med detta val av metod är att kunna gå in i 
arbetet utan att använda mig av eventuell tidigare erhållen ämneskunskap och 
förutfattade meningar och istället ha individen och dennes upplevda kris i fokus. 
Jag kommer att komplettera med litteratur som jag anser har relevans för mitt 
ämnesval. 
 

Kontakt med fältet 
Jag valde att göra en observation av gästboksinlägg på ”paniksyndrom sällskapets” 
hemsida. Valet av denna sida är baserat på ett tips från en informant som är 
verksam som psykolog och som ansåg att för att jag ska kunna rikta mitt arbete 
från det strikt psykologiska till ett mer samhällsvetenskapligt, måste jag först utröna 
och ta del av de tyngst drabbade och försöka förstå dessa individers situation. Jag 
valde därför att studera olika inlägg i ”paniksyndromsällskapets” gästbok. Här 
kunde jag ta del av olika individers berättelser om hur de drabbats av ångest och 
ångestsyndrom av olika slag. De berättar vilken grad av tillståndet de befinner sig i 
och hur detta tar sig uttryck i deras vardag. Ett flertal inlägg beskriver deras första 
attack som de refererar till som panikångest. Inläggens olika författare befinner sig i 

                                                 
156 Se beskrivning i inledningskapitlet 
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vitt skilda stadier av tillståndet. ”Gästerna” på sidan för en öppen dialog där de tar 
del av varandras berättelser och tankar och även ger varandra stöd och råd. 
Psykologer och kuratorer av olika slag har även hittat hit och svarar på inlägg. Även 
anhöriga till de drabbade och människor som bara finner ämnet intressant har 
skrivit inlägg i diskussionerna, vilket kan ge mig insikt i den ”allmänna 
uppfattningen” i ämnet. Speciellt den sistnämnda, ”den allmänna uppfattningen” 
fann jag vara väldigt intressant att ta del av, då detta är något jag syftar till att 
återspegla och reflektera kring senare. 
 
 Jag fann detta vara ett bra sätt att ikläda mig rollen som observatör och kunna ta 
del av händelseförloppet i dessa diskussioner och livs berättelser. Den här 
observationen gav mig mycket information gällande vad ångest, den tyngsta graden 
av tillståndet kallat ”panikångest” (PÅ) och hur en diagnostiserad ångestdrabbad 
individ upplever sig själv och sin vardag. Då mitt syfte inte är att göra en 
psykologisk avhandling i ämnet utan snarare ett tvärvetenskapligt, är mitt syfte att 
mer inrikta mig på samhällets inverkan på identiteten. Jag anser dock att det var 
nyttigt att identifiera och ta del av den tunga delen och psykologiska delen av 
sjukdomen för att få en djupare insikt, men mitt intresse ligger mer i själva 
uppkomsten. 
 
Under min andra observation hade jag samma tillvägagångssätt som i den första 
observationen men valde nu en Barn och Ungdomspsykiatrisk hemsida (BUP). Här 
är målgruppen ungdomar upp till 18 år och dessa ungdomar skriver in och berättar 
om sina upplevelser och får svar och råd av psykologer publicerat på sidan. Då 
sidan syftar till att hjälpa barn och ungdomar med olika psykiska problem, använde 
jag mig av deras sökmotor för att specificera och erfordra inlägg jag ansåg vara 
aktuella för mitt intresseområde. Denna observation fann jag vara av ännu större 
intresse då detta enligt mig föreföll vara ”normala” ungdomar som drabbats av 
något för dem oförståeligt. Detta till skillnad från den första observationen där 
individerna valt sidan som en form av terapi för redan fastställd ”sjukdom”. 
 
 Den första observationen innehöll mycket diskussioner om olika läkemedel och 
andra konversationer rörande lindring av redan fastställd sjukdom, medan BUP 
observationen mer verkad spegla och skildra individer i samhällets olika typer av 
oro vilket bättre passade mitt syfte. Då den första observationen enligt mig fick 
fungera som en upplysande källa i ämnet var det i den andra jag mer kunde finna 
inlägg aktuella för mitt forskningsområde. Ungdomarnas inlägg var av olika 
karaktär och mognad, men jag tyckte mig se en stor självinsikt och stundtals även 



 83

en självdistans. En oro över framtid, rörande yrkesval, olika former av relationer 
där ungdomarna beskriver sig som ensamma med sina oroskänslor och även sin 
nuvarande och framtida mentala hälsa var något som genomsyrade de olika 
inläggen. Det var efter denna observation som jag började se ångest som något som 
alla reflekterande och medvetna individer oundvikligen någon gång, i någon form 
stöter på.    
 
Några etiska problem anser jag inte existerar vid dessa val av observationsplatser. 
Personerna som valt att publicera sina åsikter, berättelser och inlägg har i och med 
publicerandet valt att göra det offentligt och därmed givit sitt godkännande för 
andra att ta del av.  
 

Intervjuer   
I mina intervjuer som jag genomfört har den semistrukturerade intervjun fått stå 
som mall. Detta då jag anser att ett mer öppet samtal till större delen styrt av 
informanten är att föredra och att det är frågornas relevans som avgör intervjuns 
aktualitet för mitt ämne. Då det gäller en intervju där intervjuarens sakkunskap eller 
okunskap i ämnet kan styra intervjun ansåg jag det vara av särskilt stor vikt att låta 
informanten avgöra nivån. Jag har till större delen och använt mig av individer i 
min närhet. Detta är ett medvetet val då jag ansett att, vikten av att skapa en 
förtrolig stämning haft hög prioritet, då jag funnit det vara något nödvändigt för 
genomförandet och resultatet i samtal av denna känsliga kaliber. ”Roger” ”Emilia” 
och ”Sofie” som jag valt att kalla dem, är alla tre studerande och mellan 20-30 år. 
”Laila” är 52år före detta sjuksköterska som nu arbetar som vårdlärare. Hon har 
även barn och familj. I mina intervjuer har syftet vara att ta reda på hur olika 
individer i samhället ser på begreppet ”Ångest”. Jag har ställt frågor angående 
tänkbara anledningar till uppkomsten av ångest och strävat efter att få 
informanterna att själva diskutera eventuella egna upplevelser av tillståndet.  
 
 

Resultat och analys 
Efter mitt första praktiserande av metoden Grounded Theory på mina utförda 
observationer och intervjuer har jag funnit många ”talande uttryck” eller koder som 
senare blivit mer utvecklade kategorier. De kategorier jag funnit vara 
återkommande och ”talande” på något sätt i materialet har jag därefter utvecklat till 
olika avsnitt. 
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• Vad är Ångest: En begreppsdiskussion där jag med hjälp av informanter och 
litteratur försöker definiera och reflektera över vad ångest egentligen är. Både som 
medicinskt begrepp och hur individen upplever det.  
• Självbild: Definitioner av uttrycker och informanternas delgivande av sin syn på 
sig själva och hur dessa påverkar och formar dem.   
• Undvika/förtränga: Hur olika individer väljer att bearbeta sina problem och 
reflektioner kring dessa och de konsekvenser som kan bli följden. 
• Inte vara ensam: Informanters utsagor om upplevelsen att vara helt ensam med 
sina känslor och problem och deras syn på ”den andre”.  
• Samhällets syn: En beskrivning av hur vi idag upplever samhället. En 
slutdiskussion om hur informanterna upplever sig ha rätt att agera, känna och hur 
individer formas av rådande samhällsklimat.   
 

Vad är ångest? 
”Ångest är något svart som ligger där hela tiden.” […] det är något som tynger ner 
en. När jag inte lever upp till dom kraven när jag tycker att jag borde göra det”157 

Emilia, en av mina informanter valde att beskriva ångest med färgen svart. Ett för 
som oss individer okänt hot som tränger sig på. Samtidigt reflekterar hon över hur 
och när hennes egna upplevda ångest uppkommer. Hon säger sig uppleva krav och 
när dessa inte kan uppnås känner hon stress och oro. Emilias uttalande om vad 
ångest är för henne anser jag stämma väl överens med Nationalencyklopedins 
definition av tillståndet. 

”En stark negativ känsla av att vara utsatt för press eller (obestämda) hot ofta 
långvarig och ingripande i hela livsföringen; ofta förenad med hjärtklappning, 
andnöd, yrselkänsla”158  

På Infomedicas hemsida, som är en informationssida om hälsa och sjukvård från 
Sveriges landsting och Apoteket, går det att hitta information om ångest. Ångest 
kommer ifrån latinets angustia och betyder trånghet. Vid en svår ångest attack kan 
individen uppleva att bröstet är för trångt eller få andningssvårigheter.159 Ångesten 
kan alltså utryckas som en slags klaustrofobisk känsla där individen vill ta sig 
någonstans men vet inte var, hur eller varför. En informant på en av mina 
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158 Hemsidan för Nationalencyklopedin 
159 Hemsidan för Infomedica 



 85

webbaserade observationer beskriver hur det är att leva med sjukdomen 
”panikångest”, som är den värsta graden av ångest på följande vis: 

[…]”de största problemen har varit i situationer där man känner sig låst... t ex frisör, 
bio, möten, hiss, konsert med mycket folk osv.. egentligen i alla situationer där man 
inte bara kan rusa därifrån. Jag behöver mycket utrymme, och jag behöver vetskapen 
om att jag när som helst kan ta mig därifrån, utan att behöva säga" jag måste på toa" 
när man sitter hos frisören. för vad händer när du kommit tillbaka från toan, om det 
händer igen? vad skyller man på då? För mig har "flyktvägarna" varit avgörande i 
många lägen. Vetskapen om att kunna springa ut i det fria, ringa till pappa, be någon 
främmande person om hjälp på gatan... ja, vad fan som helst. ”För just då känns det 
som att man hellre dör än lever med detta”160 

Informantens berättelse ger oss en inblick i den vardag som utmålas som ett slagfält 
bland känsloanstormningar och maktkamper, som varje dag utkämpas mellan 
individen och dennes ångestattacker. Informantens inlägg om sin livssituation 
påminner i allra högsta grad om intervjun jag hade med ”Sofie”.  

”Jag kände det som att jag inte visste var jag skulle ta vägen. Mitt hjärta rusade och 
jag började få sjuka tankar om om att jag inte kunde andas”161 

När vi blir införstådda i ångestens grövre art, kallad panikångest, är vi nog många 
som får fundera över våra egna utsagor kring upplevd ångest i dess olika former. På 
tidigare nämnda Infomedica’s hemsida diskuteras tillståndet som något vi alla 
genom livet kan erfara mer eller mindre intensivt. Den vanligaste erfarna graden 
tillståndet och det vi oftast avser när vi till vardags använder oss av begreppet, är 
den så kallade rationella ångesten. Det vill säga, vi vet orsaken till ångestens 
uppkomst och känner skuld eller oro över situationen vi befinner eller upplever oss 
ha blivit placerade i. I boken Modernitet och självidentitet diskuterar Anthony Giddens 
Freuds teorier om ångest och skuldkänslor enligt följande:  

”Man måste skilja mellan en situation som framkallar ångestberedskap och ångesten 
som sådan, eftersom det i förra fallet handlar om en fysiologisk beredskap hos 
organismen inför något hotfullt Att förbereda sig på handling är något som 
underlättar reaktionen på en fara. Ångesten i sig fungerar tvärtom: den tenderar att 
paralysera relevanta handlingar istället för att generera dem.”162  

Giddens för en vidare diskussion kring Freud’s teorier. Han menar att begreppet 
ångest måste avskärmas från rädsla, som förklaras som förbundet med ett specifikt 
hot. Enligt min tolkning kan alltså grad av ångest förstås utifrån individens makt 
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161 Intervju med ”Sofie” 
162 Giddens, Anthony (2002), Modernitet och självidentitet, s. 57, Uddevalla: Mediaprint 
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och inflytande att påverka den rådande situationen. Det är vanligt att känna skuld 
för till exempel undermåliga arbetsprestationer, försummande av personliga 
relationer eller ha dåligt samvete då vi medvetet eller omedvetet gjort någon illa. 
Dessa uppradade situationer är dock fullt påverkbara på ett eller annat sätt av oss 
som individer. Vi vet vad som gjorts, varför det gjorts och vad vi behöver göra för 
att tillfredställa våra upplevda skuldkänslor och har därmed ett specifikt objekt för 
våra känslor.   Detta tydliggör och diskuterar Giddens vidare genom att definiera 
ångest som  
 

”Ångest är i grunden den rädsla som förlorat sitt objekt genom omedvetet skapade 
känslospänningar, som uttrycker inre faror istället för externaliserade hot.”163 

Begreppet ångest bör alltså förstås som en oro eller rädsla vars objekt måste ses 
befinna sig i periferin och inte är direkt framträdande vare sig för den drabbade 
eller dennes omgivning. Känslan av ångest för den vardaglige kan ses som en 
flyktig känsla som snabbt och till synes oförklarligt kan komma över en, och lika 
snabbt kan försvinna.  

“Det finns ju någon ångest som inte går att sätta fingret på vad det är ..utan ….man 
bara vaknar bara upp vissa dagar..och så vet man inte vad det är..men allting känns 
lite extra tungt..men det.. är precis som att det skulle vara något fysiskt..nåt som inte 
skulle vara på plats..men det är också sån där ångest..som kan aa släppa bara på en  
aaa..hur kort tid som helst och man vet inte varför det kan vara att man pratar i 
telefon med någon eller hör någon låt på radion eller vadsomhelst..liksom.så det är 
ändå,den där oförklarliga ångestattackerna dom kan försvinna lika fort som dom 
kom…”164 

Känslan av att ”sakna” något och inte kunna sätta fingret på vad, som ”Roger” 
diskuterar, är något som förekommit i hög utsträckning under mina observationer 
och intervjuer. Detta skriver Giddens om ”Ångest är i grunden känslospänningar 
som uttrycker inre faror.” Det går att se dem som en slags signaler från vårt 
undermedvetna som varnar oss om att det är något som inte stämmer. Medvetande 
och olika uppfattningar om vår syn på oss själva kommer jag att vidare diskutera i 
följande kapitel. 
 

 

                                                 
163 Giddens (2002) s. 58,  
164 Intervju med “Roger” 
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Självbild  
”Det är min självbild som gör att jag får ångest, det har det alltid varit och det 
kommer det nog alltid att vara så länge jag inte pratar ut om det.” 165 Citatet 
kommer från en informant. Jag finner detta citat djupt intressant då den 
medvetenhet om sin upplevda ångest och faktiska säkerhet över varför den 
upplevs, som informanten enligt mig påvisar, är något jag funnit genomgående i de 
undersökningar jag tidigare genomfört med individer drabbade av ångest. Vad är 
och vad skapar och omskapar då denna självbild? Enligt Nationalencyklopedin är 
självbild: ”[…] medvetenhet om sig själv som en unik individ.”166 För att se sig själv 
som en unik individ kan vi då dra slutsatsen att vi även måste se andra som unika 
individer med vilka vi jämför likheter, olikheter och prövar vår självbild mot den 
uppfattning andra har om oss. Richard Jenkins diskuterar individers uppfattning 
om varandra i boken Social identity. 

”Individuals are identified, by themselves and by others, in terms which distinguish 
them from other individuals. Individual identification is however, necessarily about 
similarity too”167 

Enligt min tolkning av Jenkins så är vi alltså för att vara någon, beroende av att bli 
betraktade och erkända av någon annan. Då andras uppfattningar avviker alltför 
mycket från vår självbild uppstår osäkerhet då vår syn på oss själva kräver 
bekräftelse. Att till exempel känna sig utanför, otillräcklig, missnöjd med sin fysiska 
form eller ha ångest är alla subjektiva känslor som påverkar oss i vårt vardagliga liv 
och ständigt gör sig påmint. Genom social interaktion och det faktum att vi lever i 
samspel med andra kommer även dessa subjektiva känslor påverka vår omgivning. 
Det intressanta för mitt arbete är dock hur personer erhållit dessa känslor.  
 
I ett utvecklingsperspektiv kan man resonera som så att: Subjektet det vill säga 
upplevelsen om mig, är skapat och omskapas med hjälp av tidigare erfarenheter och 
de känslor jag vid tillfället har. Dessa känslor måste därmed ha skapats då jag som 
subjekt jämför mig med andra och försöker se mitt jag som ett objekt ur andras 
ögon. Vi betraktar inte enbart varandra för att skapa oss en uppfattning om den 
andra, utan vi betraktar även för att ur den andres blickar försöka erhålla kunskap 
hur denne ser på oss. Då vi reducerar oss själva till ett objekt försöker vi sätta oss in 
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167 Jenkins, Richard (2004) Social identity, s.79, London: Routhledge 



 88

i den betraktande andres situation genom att utvärdera oss själva och våra 
handlingar från ett utomstående perspektiv. Att se oss själva som objekt gör att vi 
är helt beroende av yttre omständigheter som för oss inte är påverkbara. Problemet 
med detta försök att objektifiera oss själva, är att vi utan våra egna subjektiva 
värderingar får sätta vår tillit till de objektiva värden som samhället förmedlar till 
oss med till exempel marknadsföring av olika slag. Detta medium vars syfte är att 
sälja en produkt eller som det så vackert uttrycks livsstil, blir de normativa 
föreställningar vi förmedlas om hur vi förväntas vara och se ut. Jämför vi oss med 
den ”idealbild” som förmedlas är vi få eller ingen som kan stoltsera med att leva 
upp till förväntningarna. Peter Koestenbaum diskuterar begreppet självbild i boken 
Bemästra din ångest. Koestenbaum diskuterar begreppet som att vi har två 
uppfattningar av självbilden, den sociala och den individuella. Den sociala själbilden 
är den som är präglad av det samhället vi lever i och det är i denna som våra 
normativa föreställningar om samhället och oss själva, tar sig plats.  Den 
individuella är den personliga, den för andra individer dolda. Enligt Koestenbaum, 
fungerar den som ett program som organiserar vårt individuella och privata liv. 
Koestenbaum diskuterar vidare att en individuell jag- bild som säger ”jag är 
misslyckad” tenderar att växa till en livsstil, där allt individen företar sig är tänkt att 
leda till ett misslyckande.168 En informant under en webbaserad observation 
uttryckte sin livssyn på följande sätt: 

“Jag dömer andra blixtsnabbt för att inte bli dömd själv, jag har jobbiga 
katastroftankar om i princip allt. Säg något positivt till mig och jag kan redogöra för 
vad som är negativt med just det. Det här kontrollbehovet är hur jobbigt som helst 
men jag vill ändå inte leva livet helt oförberett.”169  

Författaren betonar betydelsen av en positiv självbild, då han uttrycker vår självbild 
fungerar som en självuppfyllande profetia. Informantens inlägg inrymmer enligt 
mig en väldigt negativ syn på sig själv och sina möjligheter. I informantens utsaga 
om verkligheten tolkar jag som att det mer handlar om bristande tillit till samhället 
och vad detta samhälle kan leverera mig som individ, än den grad av tillit jag 
innehar vad gäller min potential. Att vara ett objekt är att inte inneha makt och 
kunna utöva inneflytande över sin livssituation. Denna förskjutning av 
egenansvaret kan verka befriande från olika subjektiva problem. Genom att se oss 
själva som styrda av de yttre omständigheternas påverkan frånsäger vi oss ansvaret 
för följderna av våra handlingar. David Smailj gör i boken Ångestens innebörd – myter 
och verklighet en intressant liknelse mellan en individ med objektiv status och en 
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pingisboll. Individen med objektiv status gestaltar pingisbollen som fördelar smärta 
och är styrd av andra men som däremot själv slipper ta del av spelarnas problem.170 
Jag finner det vara en intressant tanke, att rättfärdiga sitt eget misslyckande eller sin 
ovilja att ens försöka genom att skylla på yttre omständigheters motarbetande.  
 

Inte vara ensam  
”Jag är inte ensam men ändå känns det så fruktansvärt ensamt.”171 Informanten 
syftar till det faktum att fler säkerligen känner ångest men vem kan egentligen 
känna den känsla och förstå den specifika situationen som informanten befinner sig 
i? Att känna sig ensam är idag ett vanligt problem för många då känsla av 
samhörighet är något som uppstår vid frekvent interaktion med andra och tid att 
disponera till detta ändamål är något som jag anser att vi inte har.  

“Enligt många borde jag gå till psykolog/läggas in, för annars kommer jag snart bryta 
ihop eftersom jag tydligen mår såpass dåligt. Dvs. självmordstankar, självskadande, 
paniksyndrom, ångest, deppighet, you name it. Men jag vill inte, jag vill inte vara sjuk, 
ifall det nu är vad jag är, vilket jag inte tror. Jag vägrar, helt enkelt, att söka hjälp på 
något vis. Det skulle nästan vara ännu värre än att ha det så här, tror jag”172 

I mina webbaserade observationer redogör många för hur dåligt de mår och radar 
upp sina olika upplevda problem vartefter många avslutar med ”[…] och en massa 
annat som normala personer inte orkar med.”173 Detta anser jag visa upp ett tydligt 
upplevt avstånd mellan informanterna och deras tolkning av samhällsnormen. 
Informanterna verkar se sig själva stå utanför det för dem upplevda ”normala 
samhället” kanske inte lika mycket på grund av deras specifika problem som deras 
faktiska upplevda insikt om skillnaden mellan dem själva och ”normala” individer. 
De skapar klyftor mellan sig själva och resten av samhället, då de upplever andra 
som ytliga och oförmögna till empati. Observationerna via ”BUP” och 
”Paniksyndromsällskapets” hemsida genomsyras av inlägg som t.ex. ”Så otroligt 
skönt att veta att jag inte är ensam” eller ”jag känner mig helt ensam och orolig 
inför framtiden.” Ordet ensamhet med dess mångtydighet används frekvent. 
Informanterna verkar visa upp en bristande tillit till andras medkänsla och 
framförallt empati genom att använda sig av andra som bearbetningshjälp endast 
som sista utväg. 
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“Jag klarar inte av att leva ett normalt liv, som mina kompisar. Ibland tror jag att jag 
inte är gjord för ett riktigt liv, att jag inte har den utrustning som krävs. Jag tillåter 
mig aldrig att misslyckas med nånting, har ångest för framtiden och har bara ytliga 
vänner. Jag känner inte att jag kan påverka min situation, eftersom jag inte vill verka 
för \"gå påig\" med mina kompisar. jag antar att allt i deras liv är perfekt och att jag 
bara är en outsider. Jag vill inte riskera att nån kontakt försvinner, det är därför jag 
inte ställer några krav. Jag är i själva verket helt utan fotfäste men håller upp ett sken 
av att jag har ett liv. Men jag har inget liv!”174 

Det jag finner intressant i inlägget är individens splittrade syn både på sig själv och 
på sin omgivning. Individen upplever sig ”sakna rätt utrustning” och kritiserar 
samtidigt sin omgivnings ytliga levnadssätt och brist på uppvisande av reflexiva 
egenskaper. Informanten tolkar jag påvisar en slags uppgivenhet vad gäller andra 
individers förståelse och samtidigt en slags avundsjuka gentemot andras ”perfekta 
tillvaro”. Det jag finner intressant att fundera över är huruvida informanten själv 
besitter någon som helst förmåga till empati. Informantens upplevelse av att andra 
individers liv är problemfritt och hennes sätt att se sin egen situation som alltför 
komplex och ”jobbig” för någon annan att förstå och ta del av, är vanligt 
förekommande. Att ”lägga över sina problem på någon annan” är något vi ska 
sträva efter att undvika så långt det går, och det verkar också vara något vi följer. 
Om vi inte väljer att prata om vår oroskänsla och ångest, hur går vi då tillväga?  
 

 Undvika/förtränga 
”[…] jag tror inte det är bra att sitta och tänka för mycket..då sätter jag hellre på en 
film så jag slipper..men en film kan också framkalla ångest hos mig..men jag använder 
nog filmmediet som en bearbetning av mitt egna liv..det är därför jag kan lipa så 
fruktansvärt mycket till en film.175 

I intervjun med ”Emilia” klargjordes mycket vad gäller hur en individ kan upplevda 
ångest och dennes sätt att bearbeta dessa känslor. Informanten vågade öppna sig, 
själv reflekterade över sin ”ångestkälla” och lät mig ta del av hennes upplevelser 
och livssituation. Hennes val av filmmediet som bearbetningsmetod är något 
Koestenbaum diskuterar: 

”Plötsligt blir vi medvetna om att någon ser att vi gråter och detta att någon 
observerar våra känslor gör oss pinsamt berörda. På ett ögonblick försvinner vår 
enhet med situationen i filmen och vårt centrum, vårt sanna jag upplevs på avstånd 
från duken. Och vi tröstar oss med att säga: Det är bara en film; jag är skilld från 
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filmen. Det är denna distans som för oss avslöjar det rena medvetande som vi är. 
Detta är reflektionens betydelse.”176 

Emilias användande av filmmediet som bearbetningsmetod, är bara en i mängden 
av alternativ som jag i mina undersökningar och intervjuer fått ta del av. Det har 
varit intressant att se olika individers ”kreativa lösningar” på att på olika sätt 
förtränga och undvika roten till deras egentliga ångest. Informanten ”Roger” gav en 
av dessa intressanta ”lösningar”. 

[…]”man ehh inte liksom reder ut alltid vad ångest är utan man försöker lösa 
problemet..så ibland är det nästan så att man.gör en komihåg lista eller..saker att göra 
lista i huvudet på saker man måste göra.. och (skratt) desto mer man betar av på den 
där listan så för  kan man ju dämpa lite av dom här känslorna.. ibland i alla fall[…]”177 

Informanten ”Rogers” utsaga anser jag påvisa ett kontrollbehov, över i varje fall de 
aspekter av sin tillvaro han anser sig kunna kontrollera. Det här kontrollbehovet är 
inget jag funnit specifikt hos ”Roger”.  

[…]”jag kan ha ångest och så kan jag städa min lägenhet och efter det mår jag bra för 
då har jag ju gjort något..jag tror det är så fortfarande att man behöver ha kontroll på 
någonting eller jag behöver ha kontroll på nå någonting.jag behöver ha kontroll på en 
del av mitt liv när jag känner att den andra delen den har jag inte kontroll på.”178 

Informanternas utsagor är relativt lika och inrymmer båda Giddens 
”ångestberedskapsteori” som jag diskuterade i avsnittet ”Vad är ångest?”. Jag anser 
denna inställning vara vanligt förekommande och tror att det är få individer som tar 
tag i den ångest de upplever. Många väljer nog hellre i likhet med informanten 
”Roger” att söka rationella orsaker till sin oro, orsaker vi själva kan ”fixa, laga eller 
förtränga”. Frågan är varför? I ett mer känsloladdat ögonblick under en intervju 
med min informant Emilia klargjorde hon följande: 

o Jag tänkte på ditt sätt att bearbeta, stänga in dig. Varför du väljer att vara 
ensam?  

o Jag vet inte ..jag har alltid gjort så…jag kan prata med folk och det har jag 
absolut inget emot att göra…men det jag verkligen borde konfrontera det 
är.. (gråt) det som gör att jag känner ångest är min barndom eller min 
mamma..framför allt och det är henne jag borde konfrontera men det göra 
jag inte (gråt) och jag tror fortfarande att jag måste göra det..för att kunna 
må helt bra egentligen men jag tar bara inte tag i det just nu.179 
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Vad är det då hos oss individer som skapar den ovilja att vilja befatta sig med 
problemet då vi är fullt medvetna om den egentliga källan till vår ångest? Vissa 
individer hävdar jag är till och med beredda att skapa rationella problem som en 
slags avledningsmanöver eller rökridå istället för att försöka utröna sin egentliga 
källa till oro.  

”Hej till alla!!! Jag tränar nästan varje dag ändå fick jag ångest eller vad vill ni kalla 
den. Det är bara att komma ihåg att känslan är overklig och den går över om ni bara 
tänker på nåt annat… Remember you are not alone. Må Gud vara med er alla.”180 

Detta inlägg ger inte bara inblick i individens sätt att använda träning som 
förträngning av sin oro, utan ger även rådet till alla andra att undvika konfrontation 
och hitta alternativa metoder att förtränga oroskänslor.  
 
Jag finner det intressant att se fåfänga och kroppskomplex som något större än 
individens ovilja att acceptera sin kropp. Att det istället kan handla om en större 
ångest över sin tillvaro än det rent fysiska. Det är intressant att applicera denna 
teori som syftar till att förskjuta ett problem från ett område till ett annat på t.ex. 
både ”Roger”, ”Emilia” och det ovanstående inlägget. Smailj skriver att: 

”Oavsett hur väl man lyckas dölja sin värdiga tankar eller maskera sina lågtstående 
känslor, kan kroppen omedelbart genomborras av den Andres blickar. Den kan bli 
en symbol för den skam man inte kan fly ifrån” 

Kroppen är det första den Andre ser, långt före denne tar del av våra tankar, 
känslor och värderingar. Därför finner jag det intressant att fundera över vad 
utseende och fysiska attribut förmedlar till andra. Att förändra vår kropp till det 
”bättre” kan fungera som förträngning av den oro drabbades individens faktiska 
problem. Det kan även utåt sett förmedla signaler till andra att vi är ”friska” och 
lever i en problemfri tillvaro. Det faktum att det till exempel inte går att sova, att vi 
spyr efter maten, att våra tankar ständigt rör det fysiska då vi finner något annat för 
skrämmande, behöver ingen få veta. Om problemet inte syns finns det inte. Det 
enda alternativet för att kunna fortsätta att fly från vårt problem, är att se sig själv 
genom objektivitetens ”tunnelseende”. Att begränsa sig själv till att söka delmål i 
ytliga aspekter av tillvaron och undvika den egentliga källan till oro. När jag i en 
intervju frågade en informant om varför vi väljer att förtränga orosmoment fick jag 
svaret: 

”För att det är svårt…och för att kroppen faktiskt omedvetet gör sådana saker 
också..det som är svårt för dig tränger du undan som en försvarsmekanism….för att 
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skulle du få ta hand om det nu skulle det bli jobbigt och då gör du det istället när 
tillfället finns..när du kanske mår bra..eller när du mår jättebra vill du inte ta hand om 
det men när du mår halvbra då kanske du kan ta hand om det..istället”181 

Vi väljer att vänta med vår bearbetning av ångest tills det blir läge. ”Tiden läker alla 
sår.” Det vore naivt av oss att tro att om jag undviker ämnet som jag mår dåligt 
över, undviker jag att må dåligt. Emilias inlägg ”[…] jag tror inte det är bra att sitta 
och tänka för mycket […]” som jag tidigare diskuterade, finner jag vara talande för 
vår tid och inrymmer den rådande synen sig själv, sitt lidande och på vårt samhälle. 
Hur har det blivit så?  
 
Jag har tidigare i antologin diskuterat samhället som något som skapar möjligheter 
men inte berört den aspekt som syftar till samhället även är den institution som 
med sina normer och lagar skapar och upprätthåller gränser. I mitt empiriska 
material har jag funnit olika yttringar rörande den upplevda känslan av maktlöshet, 
en slags uppfattning om att ens situation är för komplex för individen att ensam 
förändra eller förstå. Jag finner det därför intressant att diskutera samhällets bild av 
ångest och även reflektera över hur det rådande samhällsklimatet påverkar oss som 
individer.  
 

Samhällets bild  
“Undvik att fiska upp din ångest från dammen i ditt inre.” Alla har mörkt inom sig 
inte bara du! Varför vara så dum att fiska där istället för att se något positivt med 
tillvaron?”182 

”Tipset” kommer från ett inlägg i ”Paniksyndromsällskapets” gästbok och jag anser 
det vara ganska talande för det samhälle vi lever i. Vem har egentligen mer rätt än 
någon annan att må dåligt? Hur många gånger har vi inte i olika tappningar fått 
höra uttrycket: vad är det som ger dig rätten att klaga över din tillvaro när det finns människor 
som svälter? Redan som barn blir vi snart medvetna om hur många andra som har det 
sämre som en del av den ”terapi” samhället erbjuder som hjälp då vi har problem 
eller mår dåligt. Smailj diskuterar individers benägenhet att ta itu med problem som: 

”Bekymmer blir således ett inre fenomen för individen kanske inbillat och något som 
bör bekämpas med positivt tänkande och att man tar sig i kragen, medan fysiska 
obehag ska behandlas med mediciner eller kirurgiska ingrepp”183 
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Att jämföra sina individuella problem med andra som vi upplever har det värre, har 
blivit vårt sätt att lösa eller skjuta åt sidan våra upplevda ”kriser”. Självklart 
komplicerar ett sådant uttryck som syftar till att det faktiskt finns människor som 
inte ens kan få sina fysiologiska behov tillfredställda, vår ”rätt” att klaga men det 
bidrar inte med något konstruktivt för det problem vi som individer anser oss ha att 
göra med. Våra specifika problem och behov måste anses vara skapade och 
påverkade av den aktuella omvärld vi befinner oss i. Smailj diskuterar allmänt om 
lidande på följande sätt: 

”Psykiskt lidande dyker inte bara upp inom de enskilda människorna utan uppstår ur 
samspelet mellan människor och ur beskaffenheten hos den värld vi skapat.”184 

Alla de aspekter som skapar vårt lidande finns med andra ord runtomkring oss och 
är inte något individen ”fantiserar ihop”. Vi påverkas av vår omgivning och vår 
omgivning påverkas av oss. Vårt sätt att agera är följaktligen vårt sätt att reagera på 
hur vi som individer upplever samhället. Vi kan känna maktlöshet ifråga om att 
påverka i den snabba utvecklingstakten som det innebär att leva i det postmoderna 
samhället. Vi kan i vissa situationer uppleva oss själva vara paralyserade i vår 
handlingskraft och vårt agerande blir därför enbart en reaktion på de förändringar 
som upplevs ligga utanför vår påverkan. Giddens diskuterar vår sökande av svar på 
grundläggande frågor som ”Ontologisk trygghet”. Detta innebär ”att vi på ett 
omedvetet plan och en praktisk medvetande nivå har svaren på de fundamentala 
existentiella frågor som alla människor ställer.”185 Detta skulle enligt honom vara 
vårt sätt att slippa ångest. Informanten ”Emilia” diskuterar framtiden på följande 
sätt: 

“Alltså visst samhället är uppbyggt på ett visst sätt och vi ska leva i par och.. man ska 
ha barn och kärnfamilj och allt det men på så vis så är jag ganska öppen så just det 
kanske jag inte eftersträvar men jag eftersträvar framförallt att bli lycklig och få det 
jag vill ha… jag vet inte vad jag vill ha om tio år men om tio år vill jag hade det jag 
vill ha”[…]186 

Vetskapen om att svaren på de grundläggande existentiella frågorna är lösningen på 
vår ångest diskuterar även Koestenbaum i boken Bemästra din Ångest. Koestenbaum 
anser att det handlar om sökandet efter ett ”hem” och att detta sökande ska ske 
med filosofins hjälp. Han diskuterar även att samhället leder oss in på villovägar i 
vårt sökande. 
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”Många reklamannonser lovar att föra dig hem, att ge dig ett hem bara du köper en 
viss sorts cigaretter, whisky, deodorant eller vissa kläder. Sådan reklam är bedräglig 
och cynisk eftersom den inte informerar eller ger något, utan istället parasiterar på ett 
verkligt behov.”187    

Vi kommer aldrig att släppa de myter vi har om verkligheten, och vi behöver de 
myter vi har. För även om myter kan vara del av uppkomsten till ångest, anser jag 
att vi behöver myter i våra liv. Myter som vi själva kan välja att tro på eller förkasta, 
för att göra våra egna livssituationer mer lätthanterliga.  

”Ångest, ångest är min arvedel, min strupes sår, min hjärtas skri i världen.”188  
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No man is an Island 
 

Gemensam slutdiskussion 
Bita ihop och gå vidare eller bryta ihop och gå vidare? Visserligen får vi som 
individer må dåligt, men det finns regler som drar upp riktlinjer för när, var, hur 
och varför. För att det ska vara tillåtet att må dåligt måste det finnas anledning för 
det, exempelvis vid sjukdom eller när vi förlorat någon. Förr skulle vi sörja, genom 
att bära sorgekläder i ett år efter dödsfall. Idag finns oskrivna regler för sorgetid, vi 
får inte sörja för länge men heller inte för kort tid. Vi måste gå vidare och får inte 
hänga upp vårt liv på den av individen upplevda ´krisen´. Vi graderar individers 
olika kriser och sjukdomar med vetenskaplig förankring högre än de som inte kan 
bevisas på medicinsk väg, till exempel elöverkänslighet. Detta är en sjukdom som 
inte anses ha vetenskaplig grund och är därav inte godkänd av samhället. För att det 
ska vara ´godkänt´ måste problemet gå att ta på, det måste finnas en lösning. 
 
Det positiva vi kan utvinna ur en kris är vetskapen om att vi genomgått en och i 
framtiden vet hur de kan hanteras. Vi kan uppleva en känsla av samhörighet med 
andra i samma situation. Det är viktigt för oss som individer att höra andra berätta 
om hur de genomgått en kris då vi själva vill kunna se ett slut på vår egen. 
 
En positiv självbild hjälper att undvika och underlätta vid krissituationer. En stadig 
grund att stå på i kombination med ett fungerande socialt nätverk gör att risken för 
stigmatiseringar av individen under utmanande livsvillkor minimeras. Samhället vill 
inte involvera sig i individuella missöden.  
 
Det går inte att uttrycka vad som helst om man samtidigt vill upprätthålla en fasad 
av normalitet. Samhällsdiskurser styr vad vi kan säga. Om någon frågar oss hur vi 
mår, svarar vi oftast att vi mår bra. Vill vi egentligen som lyssnare veta hur den 
andre mår och orkar vi lyssna? Vill vi själva veta vad andra anser om vår ”upplevda 
kris” och ge dem tolkningsföreträde? Tendensen syns i engelskans ”How are you” 
på vilket det enda förväntade svaret är ”How are you?”.  
 
Individen påverkas av omgivningen och omgivningen påverkas av individen. 
No man is an Island.  

 



 98

Källförteckning 
Tryckta källor 
Cullberg, Johan (1992) Kris och utveckling. Stockholm: Natur och Kultur 
Ekselius, Eva m.fl. (1990) Människor i kris. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
Goffman, Erving (2004) Stigma – den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Prisma 
Guvå, Gunilla, Hylander, Ingrid (2003) Grundad teori –  
ett teorigenererande forskningsperspektiv. Göteborg: Liber 
Hartman, Jan (2001) Grundad teori. Teorigenerering på empirisk grund.  
Lund: Studentlitteratur.  
Jenkins Richard (2004) Social Identity. New York: Routledge 
Koestenbaum, Peter (1982) Bemästra din ångest. Södertälje: Axling 
Nilzon, Kjell R (2004) Krishantering. Höganäs: Kommunlitteratur 
Persson, Thore (1995) Att möta människor i kris. Lund: Studentlitteratur 
Stier Jonas (2003) Människans gåtfulla porträtt. Lund: Studentlitteratur 
Strauss, Anslem, Glaser, Barney (1998) Basics of qualitative research, techniques and 
procedures for developing grounded theory – second edition.  
Thousand Oaks: SAGE Publications Inc 
 

Hemsidor 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=147174&i_word=coping 
sökord: coping, 2005-04-26, kl. 17:45 
 
 


