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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Varje år drabbas ca 15 000 personer i Sverige av Alzheimers sjukdom som är den 
mest vanliga demenssjukdomen. Vård i hemmet har blivit alltmer vanligt och det kan 
innebära en stor förändring då ens partner drabbas av Alzheimers. Något som ofta glöms bort 
är det känslomässiga arbete den anhöriga får genomgå. Den anhöriga som lever med sin sjuka 
partner kommer nu behöva ta på sig en vårdarroll. De anhöriga upplever att det är svårt att 
tillgodose sina egna behov samtidigt som de vårdar någon annan.  
Syfte: Syftet med denna studie var att belysa hur livskvaliteten upplevs av anhöriga till 
personer med Alzheimers sjukdom. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys baserad på tre patografier. 
Innehållsanalysen utfördes enligt Graneheim och Lundmans modell för manifest ansats. 
Resultat: Studien resulterade i fem huvudkategorier och åtta underkategorier. Den första 
kategorin var Livet i vardagen med underkategorier Begränsningar, Känsla av hopp och 
Strategier. Den andra kategorin var Förändring i relationen med underkategorierna 
Förändrade roller och Kommunikation. Den tredje kategorin som framkom i resultatet var 
Upplevda känslor med underkategorier Sorg, Skuld och Ensamhet. Den fjärde kategorin var 
Betydelsefulla relationer och den femte Tankar om framtiden.  
Slutsats: De anhörigas livskvalitet påverkades när deras livspartner blev drabbad av 
Alzheimers sjukdom. Tillfredsställelsen i det dagliga livet och tilliten till framtiden 
försämrades och en känsla av ensamhet framträdde. De anhöriga upplevde att de hade ett 
större behov av stöd än vad de erhölls. Ett personcentrerat förhållningssätt i omvårdnaden 
innebär att sjuksköterskan kan stötta och se vilka behov de anhöriga har. När de anhöriga får 
det stöd de behöver kan det öka tryggheten och denna trygghet kan förbättra relationen 
mellan sjuksköterska och anhörig. Denna trygghet är viktig när sjuksköterskan ska 
tillmötesgå de anhörigas behov. 
  
Nyckelord: Alzheimers sjukdom, anhörigvårdare, kvalitativ, patografi, personcentrerad 
omvårdnad, sjuksköterska, upplevelse.  
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Inledning 
År 2005 var 24,2 miljoner människor i världen drabbade av en demenssjukdom och varje år 

insjuknar ytterligare 4,6 miljoner (Ferri et al, 2005). Från år 2000 till år 2012 har antalet 

insjuknade i en demenssjukdom ökat med 25 000 personer i Sverige (Socialstyrelsen, 2014a). 

År 2017 har ca 160 000 insjuknat i demens och av dem har 60–70% diagnostiserats med 

Alzheimers sjukdom (Socialstyrelsen, 2017a). Warchol-Bidermann et al. (2014) beskriver att 

anhörigvårdare tvingas spela många roller där de både kan vara makar, föräldrar och 

vårdgivare till sin sjuka partner. Ducharme, Kergoat, Antoine, Pasquier och Coulombe (2013) 

menar att det finns svårigheter som partner att hantera symtomen som hör till Alzheimers 

sjukdom. Det kan exempelvis vara svårt att hantera beteendemässiga och psykologiska 

symtom. Austrom et al (2015) menar att anhöriga till en person med Alzheimers upplever att 

det underlättar att berätta om vad de går igenom och som påföljd minskar det deras stress 

(Austrom et al. 2015). Personer med Alzheimers är den grupp av demenssjuka som 

sjuksköterskor oftast kommer mötas av (Drivdal Berentsen, 2010). Kirkevold (2010) menar 

att personcentrerad vård utförs oftast med hjälp av anhöriga och dessa ingår då i ett 

partnerskap med vårdpersonalen. Genom att lyfta anhörigas perspektiv av att leva med en 

partner som är drabbad av Alzheimers sjukdom kan det bidra till en ökad förståelse för hur 

livet kan förändras. Carlsson och Wennman-Larsen (2012) menar att om sjuksköterskan har 

god kunskap om och förståelse för arbetet och bördan de anhöriga får genomgå så ger detta 

en möjlighet till bättre samarbete och samverkan med de anhöriga Vidare beskriver Carlsson 

och Wennman-Larsen (2012) att vården till personer med Alzheimers sjukdom till större del 

sköts av anhöriga. Att vara anhörig till en sjuk person har alltid haft en betydelsefull roll i 

vårdandet och detta kommer troligtvis inte att förändras. Drivdal Berentsen (2010) menar att 

nära anhöriga genomgår en stark känsla av stress och har nedsatt livskvalitet. Många anhöriga 

känner sig deprimerade. Under en lång tid fanns det inte tillräckligt med kunskap från 

vårdpersonal om hur ett liv påverkas av att en familjemedlem eller dylikt insjuknat i 

demenssjukdom. Även idag, trots mycket information, finns det ibland bristfällig kunskap 

som leder till en otillräcklig stöttning till de anhöriga (ibid.).  
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Bakgrund 

Alzheimers sjukdom 
Wijk (2011) beskriver att i tinnings- och hjässloberna börjar hjärnans celler att brytas ner vid 

Alzheimers sjukdom. Ett sorts plack som bildas av inlagrat fett i artärernas innerväggar fäster 

sig på nervcellerna och sprider sig vidare till andra nervceller. Detta hindrar kontakten mellan 

de olika nervcellerna och den kognitiva förmågan kommer stegvis att försämras. Drivdal 

Berentsen (2010) beskriver att ha en demenssjukdom innebär att som person ha en mentalt 

nedsatt kapacitet och därmed få en svikt av minnet, inlärningen, kommunikation, tänkandet 

och uppmärksamheten. Till slut leder den kognitiva svikten till att den drabbade inte klarar av 

de dagliga aktiviteterna som ska göras t.ex. som att duscha, tvätta händerna och att laga mat. 

När en person lider av en demenssjukdom är den kronisk och förändrat beteende är vanligt 

och tillståndet blir oftast förvärrat över tid. 

 

Vidare beskriver Drivdal och Berentsen (2010) att när en person drabbas av Alzheimers 

sjukdom före 65 års ålder är symtomen mycket mer tydliga än om en drabbas av Alzheimers 

efter 65 år. Där är ingen skillnad på om det är kvinna eller man utan båda drabbas lika ofta 

vid insjuknande innan 65 års ålder. Drabbas en person efter 65 år är det betydligt fler kvinnor 

som drabbas av Alzheimers sjukdom. Det finns ingen speciell orsak till varför en person 

drabbas av Alzheimers sjukdom men vid ärftlighet och hög ålder ökar risken. Andra faktorer 

som påverkar är diabetes, hypertoni, förhöjt kolesterolvärde och låg utbildning (ibid.). 

Alzheimers sjukdom är den demenssjukdom som är vanligast att drabbas av. Varje år 

insjuknar ca 15 000 personer i Alzheimers sjukdom i Sverige. Det förväntas år 2050 att  

antalet insjuknande nästan kommer att fördubblas (Socialstyrelsen, 2018).  

Upplevelse av livskvalitet 
Livskvalitet är en persons upplevelse av tillfredsställelse i det dagliga livet (Lundh & 

Malmquist, 2010). Hälsa har beskrivits som meningslös ifall livet saknat mening och 

innehåll. Livskvalitet i livet menas inte bara ”hur man har det” utan även ”hur man tar det”. 

Om hälsa uppnås kan en person uppleva livskvalitet i sitt liv. Hälsa är både en process och en 

upplevelse i livet och det är den processen som personen skapar själv och det som personen 

upplever som hälsa i det dagliga livet. Att uppleva hälsa är en sammanställning av en persons 

värderingar och är ett sätt att vara (Willman, 2009).  
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Vidare beskriver Willman (2009) att hoppet hos en människa är starkt knutet till upplevelse 

av hälsa och till hur en person tror på en bra framtid och om förtroendet finns till att 

morgondagen kommer. En person väljer därmed vilken inställning han eller hon har till sin 

situation även om han eller hon är svårt sjukt eller har ett lidande. Därmed är livskvalitet ”hur 

man tar” situationen man är i, till exempel att en person är drabbad av en sjukdom i sin 

närhet. Att ha hopp i sitt liv kan göra att personen ser förbi situationen man är i. Hoppet finns 

alltid men kan oftast kännas av de i situationer där en person är mer utsatt och har svåra 

livsförhållande. När det upplevs hopp känner en person även hälsa och livskvalitet. Att 

inneha hopp innebär att en person ser framtiden som ljus. Det handlar om att se möjligheter 

och kunna överkomma sina begränsningar i nutid och leder därmed till hälsa. Även i sina 

motgångar kan en känna hopp (ibid.). I en studie från 2015 rapporterades det om att de som 

är informella vårdgivare till sina partners, har sämre livskvalitet än de som inte är vårdgivare. 

Det är ett stort problem för de anhöriga och innebär att de har 18 färre dagar per år av 

livskvalitet än de som inte är informella vårdgivare till sina partners (Thomas, Saunders, 

Roland, & Paddison, 2015). I den här studien benämns livskvalitet hur man ser ljust på 

framtiden, vilka möjligheter det finns att överkomma sina begränsningar, i vilken 

utsträckning man känner hopp och har tillfredsställelse i vardagen.  

Att vara anhörig 
En anhörig är till exempel en vän, partner eller familjemedlem i ens liv. En person kan vara 

anhörig till både personer med fysisk och/eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning eller 

till personer med missbruk och beroendeproblem (Socialstyrelsen, 2017b). När man lever 

som familj och ens partner drabbas av sjukdom kan det bli en stor förändring. Förändring kan 

vara att leva på ett helt annat sätt och kan då komma snabbt och brutalt eller sakta och stabilt 

(Hedman Ahlström, 2011).  

 

Kirkevold (2010) beskriver att då en nära anhörig drabbas av en kronisk sjukdom som 

Alzheimers innebär detta ett arbete, där det gäller att anpassa sig efter de krav som 

sjukdomen ställer. Detta kommer att kräva regelbundna besök till sjukvården där 

undersökningar, uppföljningar och behandlingar kommer att ta ny plats i vardagen och det 

krävs också ofta en egen form av behandling i hemmet. Det kan handla om både läkemedel 

och omvårdnad. En helt ny livsstil uppenbarar sig för personen som är sjuk och därmed också 

den nära anhöriga. En del känslomässigt arbete finns att ta sig igenom, både att skaffa sig en 
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tydlig bild av sjukdomen men också att tänka om inför framtiden. Sjukdomen kommer att 

bära med sig konsekvenser. Studier av demenssjukdom har visat att både för den drabbade 

själv och för familjen är det en stor utmaning att förstå dessa konsekvenser för livet samt 

vilka krav sjukdomen kommer att ställa (ibid.).  

 

Carlsson och Wennman-Larsen (2012) beskriver att tiden för när en anhörig tar på sig att vara 

anhörigvårdare varierar beroende på hur sjukdomen utvecklas. Hos anhöriga till personer 

med en demenssjukdom kan personens behov efter omvårdnad komma smygande i takt med 

att sjukdomen blir värre. Till en början handlar vården ofta om att hjälpa den drabbade att 

organisera sitt liv. Det finns en stor variation av upplevelser av när den anhöriga tar steget till 

att bli vårdgivare. Vårdinsatser som utförs av anhöriga kan vara flera olika typer, såsom 

aktivitet i vardagen, medicinsk omvårdnad, känslomässigt stöd eller också uppgifter som 

handlar om att ha uppsikt över vårdtagaren. Vardagliga aktiviteter kan vara att sköta om 

hygien, hushållsarbete, klä av och på, se till att den insjuknande partnern äter eller att handla 

till hushållet. Medicinska omvårdnaden kan då handla om att ge medicin, dämpa symtom i 

den mån det går, utvärdera sjukdomen och även något medicinskt tekniskt som vårdtagaren 

kan behöva hjälp med. Behandling i hemmet har blivit alltmer vanligt. En del i denna 

behandling som ofta glöms bort är det känslomässiga arbete som den anhöriga får gå igenom. 

Denna person måste hantera både sina egna känslor och känslorna hos den som vårdas. 

Denna del i arbetet har ofta uppfattats som det mest ansträngande. Det emotionella tillstånd 

vårdtagaren går igenom kommer också att drabba den anhöriga och kan ge en känsla av börda 

att vårda den drabbade (ibid.).  

Förändrade roller 

Vidare beskriver Carlsson och Wennman-Larsen (2012) att ett annat exempel på emotionellt 

arbete är den förändring av roller som kan uppträda då en av parterna i exempelvis ett 

förhållande insjuknar. Som partner till en person med kronisk sjukdom kan rollerna förändras 

genom att den närstående blir den som får ta mer ansvar i till exempel hemmet eftersom att 

den ena är sjuk och inte längre kan utföra samma arbete som hen har brukat klara av. Äldre 

makar kan vara beroende av varandra för att känna att livet ska gå ihop som det tidigare gjort. 

Så länge båda klarar sin beståndsdel i det vardagliga livet så fungerar det men det kan bli 

svårigheter då en av parterna inte längre klarar av ett ömsesidigt ”arbete”. Det kan också bli 

svårt för den ”friska” partnern att ta på sig en vårdarroll och förvänta sig att den andre 

fortfarande ska kunna klara av allt den tidigare klarat (ibid.).  
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En studie av Tretteteig, Vatne och Rokstad Mork (2017) visade att många anhöriga känner 

sig tvungna att ta ett beslut huruvida de ska förhålla sig till sitt känslomässiga band till sin 

familjemedlem med Alzheimers. Det finns en svårighet för de anhöriga i att möta sina egna 

behov samtidigt som deras partner med Alzheimers också har många nya behov. Flera av de 

anhöriga visste inte ifall det bästa var att förstärka eller försöka släppa sitt emotionella band 

till sin partner (ibid.). I den här studien benämns anhöriga som partners till personen med 

Alzheimers sjukdom. 

Teoretisk referensram – personcentrerad omvårdnad 
Edvardsson (2010) menar att personcentrerad omvårdnad innebär att se personen, bekräfta 

upplevelser av svårigheter, utgå ifrån personens perspektiv och inte bara se sjukdomen utan 

hela livsvärlden. Begreppet medför att bekräfta personen som den är, skapa en tillförlitlig 

relation mellan sjuksköterska och personen som är i behov av stöd och vård samt stödja 

personens styrkor och behov framför svagheter och problem. Det är även viktigt att bekräfta 

livsvärlden personen har och stötta till att ta egna hälsosamma beslut. Att ha ett positivt 

bemötande gentemot anhöriga är en central del i personcentrerad vård. Santamäki Fischer 

(2010) beskriver att som sjuksköterska är det viktigt att samla in information om anhöriga. 

När man samlar in information om livsberättelsen är det mer personligt och är annorlunda 

från att läsa till exempel från en journal. Sjuksköterskan ska vara intresserad av att förstå och 

få en djupare bild av personen och en livsberättelse talar om hur denna person ser på sin egen 

värld. En livsberättelse innehåller val som gjorts under livet, vem man är, vilka värderingar 

som han eller hon har och hur man ter sig till sina relationer i livet. När en person berättar om 

sitt liv kan det upplevas läkande och en känsla av harmoni infinner sig. Syftet med att lyssna 

på livsberättelser är att upptäcka den enskilde personens förväntningar och önskningar. 

Livsberättelsen kan vara en grund i den framtida omvårdnaden och sjuksköterskan har en 

utmaning att vara närvarande i stunden och visa en öppenhet för samtalet. När det gäller 

personcentrerad vård inom demensvården är det viktigt att se både patienten och de som 

vårdar sina anhöriga. För att uppleva välbefinnande är det viktigt att skapa en positiv plats 

och att som sjuksköterska se deras värld för vad den är (ibid). Edvardsson (2010) menar att 

personcentrerad omvårdnad är riktlinjer till en etiskt och god omvårdnad med en humanistisk 

grund. Det innebär att sätta personen i centrum och inkludera personen i alla beslut och i 

vårdprocesser (ibid.).  
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Problematisering 
Alzheimers sjukdom är den demenssjukdomen som sjuksköterskor kommer mötas mest av 

och antalet insjuknande ökar varje år. Anhöriga till personer med Alzheimers sjukdom 

upplever en känsla av nedsatt livskvalitet och känner sig deprimerade. Det finns idag 

kunskapsbrist om anhöriga och deras behov av stöd samt vad de går igenom när de vårdar sin 

partner. Denna studie belyser anhörigas upplevelse av livskvalitet för att få en förståelse av 

hur livet förändras för de anhöriga. Genom att lyfta anhörigas upplevelse av livskvalitet 

kommer sjuksköterskan kunna se behoven och ge anhöriga det stödet som behövs.  

Syfte 
Syftet med denna studie var att belysa hur livskvaliteten upplevs av anhöriga till personer 

med Alzheimers sjukdom. 

Metod 

Design 
En kvalitativ design med tre patografier har genomförts som besvarar studiens syfte. 

Kristensson (2014) menar att studiens design innebär en beskrivning av vilket upplägg som 

har använts för att besvara syftet. Kvalitativ forskning har en utgångspunkt i att varje 

människa är unik och har egna uppfattningar om verkligheten. Dessa formas genom 

personens egna tolkningar och här uppmärksammas människans upplevelser och tolkningar 

av sin situation. Syftet med en kvalitativ studie är att nå en djup förståelse för det valda 

fenomenet (ibid.). Patografier användes eftersom det ansågs vara en passande metod för att få 

en förståelse om anhörigas egna upplevelser. Personberättelser ger en mer ingående förståelse 

av en persons upplevelser (Olsson & Sörensen, 2011).  

Urval 
Data har samlats in från tre olika patografier och för att kunna svara på syftet är böckerna 

skrivna av anhöriga till personer med Alzheimers sjukdom. Olsson och Sörensen (2011) 

menar att inklusions och exklusionskriterier är klara definitioner för vad som svarar på syftet 

och inte. Här inkluderas eller exkluderas population som är relevanta eller ej för syftet (ibid.). 

Valda patografier är skrivna av en livspartner till de drabbade och utgör därmed ett 
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inklusionskriterium. Patografier skrivna av personer själva som har av Alzheimers sjukdom 

är exkluderade då det inte svarar på syftet med studien. Böcker som inte är skrivna på 

svenska är också exkluderade då det upplevs svårare att analysera på ett annat språk då 

felaktig tolkning kan ske. 

Datainsamling 
I en kvalitativ datainsamling är det studier med ord och bilder som till exempel genom 

intervjuer, filmer, observation eller dagböcker som belyser en upplevelse (Kristensson, 2014). 

Libris är en nationell söktjänst där syftet är att finna information om titlar som finns på 

svenskt bibliotek. Det finns idag ungefär sju miljoner titlar i denna databas (Libris, u.å). I 

första sökningen i Libris kombinerades “Alzheimers sjukdom” och “anhörig” och gav träffar 

på två patografier som inte svarade på syftet. I andra sökningen användes “Alzheimers 

sjukdom”, “patografi” och “anhörig” men det gav inget resultat. Sökorden som användes 

härnäst var “Alzheimers sjukdom” och “Patografi” och resulterade i sju träffar i Libris. 

Därefter lästes sju sammanfattningar om de uttagna böckerna och tre böcker som svarade på 

syftet valdes ut. Övriga fyra böcker som valdes bort var ej skriva av en partner till den 

insjuknade.  

Databassökningar  
 

Databas Datum Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Patografier Utvalda 
patografier 

Libris 
 

2018-
02-21 

Alzheimers 
sjukdom, 
anhörig 

+ Böcker 
+ Svenskt 
språk 

3 3 2 0 

  
 

Alzheimers 
sjukdom, 
patografi, 
anhörig 

+ Böcker 
+ Svenskt 
språk 

0 0 0 0 

  
 

Alzheimers 
sjukdom, 
patografi 

+Böcker 
+ Svenskt 
språk 

7 7 7 3 

Figur 1. Databassökningar i Libris. 
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De tre patografierna som valdes i studien var Ett långsamt farväl: om en relation i nöd och 

lust med Alzheimer, År med Maria – att leva nära en demenssjuk och Sagan om Gunnel: I 

Alzheimers skugga. Se bilaga 1 för sammanfattning av böckerna. 

Dataanalys 
En innehållsanalys är en analys av texten som bearbetas (Kristensson, 2014). Det finns två 

typer av innehållsanalys, latent och manifest. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att 

den latenta innehållsanalysen innebär att tolka textens underliggande mening. Den manifesta 

innehållsanalysen inriktar sig på att beskriva det som är synligt och uppenbart i texten som 

ska analyseras (ibid.). En manifest innehållsanalys med latenta inslag har genomförts enligt 

Graneheim och Lundmans analysmodell och har analyserats genom meningsbärande enheter, 

kondensering, kodning, underkategori och huvudkategori. I dataanalysen låg det i fokus att 

jämföra skillnader och likheter samt hitta mönster i texten som besvarade syftet. Författarna 

till studien läste igenom patografierna och därefter togs det ut meningsbärande enheter enskilt 

ur texten. Graneheim och Lundman (2004) menar att en meningsbärande enhet innehåller ord 

och meningar som relaterar till syftet (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

De uttagna 200 meningsbärande enheterna kondenserades därefter gemensamt av författarna 

till studien. De kondenserade enheterna är en förkortad version av de meningsbärande 

enheterna som avlägsnar det som inte är relevant och behåller själva kärnan i texten. Därefter 

kondenserades texten till en kod. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är detta den yttersta 

essensen av den meningsbärande enheten. Därefter lästes koderna igenom och jämfördes ifall 

det fanns likheter eller skillnader. Koder som verkade hänga ihop bildade underkategorier 

och beskrev kodernas sammanfattade betydelse. Underkategorierna som hörde ihop bildade 

en huvudkategori. Se Bilaga 2. I nästa steg blev texterna lästa samt koderna och kategorierna 

analyserades igen för att justeras om det behövdes.  

Etiskt övervägande 
Etiskt övervägande innebär att forskningen sker med hänsyn till personens självbestämmande 

och integritet. Medverkan ska vara frivillig och ska vara möjligt att lämna studien när som 

helst. Godhetsprincipen innebär att varje person ska eftersträva att göra gott och att förhindra 

eller förebygga skada. Studien ska ge mer nytta än skada (Kristensson, 2014). Det kommer 

göras en beskrivning av författarnas innehåll som svarar på syftet och det kommer göras 

enligt godhetsprincipen och autonomiprincipen. Eftersom att patografierna som används i 
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studien redan är utgivna anses informationen vara öppen för allmänheten och därför har inte 

författarna blivit tillfrågade att delta. Studien kommer sträva efter att öka kunskaperna kring 

att vara nära anhörig till en person med Alzheimers och därmed kunna ge bättre stöd till 

anhöriga. Studien syftar därför till att göra mer nytta än skada. 

Resultat 
Studiens analys resulterade i fem huvudkategorier och åtta underkategorier. En 

huvudkategori var “Livet i vardagen” med underkategorierna “Begränsningar”, “Känsla av 

hopp”, “Strategier”. Den andra kategorin var “Förändring i relationen” som består av 

underkategorierna “Kommunikation” och “Förändrade roller”. En annan kategori vi fick fram 

var “Upplevda känslor” som grundar sig i de tre underkategorierna “Sorg”, “Ensamhet” och 

“Skuld”. Resterande två huvudkategorier fick rubrikerna “Betydelsefulla relationer” och 

“Tankar om framtiden”. Varje kategori illustreras med ett citat för att stärka trovärdigheten i 

resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   Figur 2. Kategorier och underkategorier 
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Livet i vardagen 

Under kategorin “Livet i vardagen” beskrivs de anhörigas upplevelse av hur vardagen 

förändrades och blev svårare. Under denna huvudkategori beskrivs även vilka strategier de 

anhöriga använde sig av för att hålla hoppet uppe och för att klara motgångarna som 

sjukdomen förde med sig. Trots denna svåra tid fanns det också stunder där de anhöriga 

kunde känna hopp. Detta kunde vara ljusglimtar i form av att de kände att deras partner var 

lycklig, glädje över barn och barnbarn eller vännerna. Huvudkategorin ”Livet i vardagen” 

består av underkategorierna “Begränsningar”, “Känsla av hopp” och “Strategier”.  

Begränsningar 

I studien kom det fram att de anhöriga upplevde begränsningar i vardagen vilket påverkade 

livskvaliteten. Ofta kände de en stark känsla av ofrihet på grund av det stora ansvar som låg 

på deras axlar. De upplevde att allting hängde på dem för att vardagen skulle fungera och det 

var en stor frustration. Med detta tillkom en orkeslöshet som var svår att överkomma. Trots 

att de fick lediga stunder hade de svårigheter att slappna av och återhämta sig på grund av att 

de inte kunde släppa tankarna på sin sjuka partner. Trots längre perioder med avlastning 

kunde de ändå inte slappna av. Det upplevdes en stor begränsning gällande sömnen. 

Svårigheter att somna påverkade orken i vardagen. Umgänget med andra människor 

påverkades eftersom tankarna hela tiden var hos deras partner. Ibland fick de tacka nej till 

inbjudningar från vänner och bekanta då de kände att minnet hos deras partner svek. De 

anhöriga kunde då inte längre ha samma typ av samtal med sina vänner och det resulterade i 

att även den sociala kretsen begränsades. Den nya livssituationen upplevdes svår att anpassa 

sig till och som anhörig ville de ha ut mer av tillvaron. Studien visade att livet nu handlade 

om att anpassa sig hela tiden och att deras egna behov blev konstant åsidosatta (Assarsson, 

2015; Bohman, 1990; Larsson, 1994). 

 

“Jag får oerhört dåligt samvete och inser att min vardag består alldeles 

för mycket av innesittande, anpassning och tv-tittande och för det mesta 

är det okej, men ibland känns det som om jag måste få komma ut och göra 

annat. Svens dag kretsar kring vad det är för match på tv som han kan se, 

att läsa en bok eller se på film- jag vill något mer ibland.” (Assarsson, 

2015, s 37).  
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Känsla av hopp 

Trots svårigheter att koppla av fanns det dagar då personerna kände en känsla av hopp och de 

kände att de kunde leva och njuta av livet. Livskvaliteten ökade stundvis och de såg sig själv 

som en positiv och stark person och hade mindre svårt för att hitta tillbaka till stunderna av 

hopp. Det var små situationer i vardagen som gjorde att oron för framtiden kunde hållas borta 

ett tag så som att umgås med sina vänner. Vidare framkom det i studien att det var skönt att 

skingra tankarna och återfå energi. Miljöombyte kunde ha en positiv påverkan då det gav lite 

lugn och ro. De få dagar som då kändes stressfria var väldigt värdefulla. I stunder där de 

kände sig hoppfulla kunde de tänka positiva tankar och försökte bibehålla det. De kunde ha 

tankar om att vara tacksam över sitt liv och livet man haft tillsammans. När deras partner 

visade omtanke och verkade lycklig kände även de sig lyckliga (Assarsson, 2015; Bohman, 

1990; Larsson, 1994). 

 

Analysen visade att de efter en lång tid med sjukdomens närvaro kunde känna att livet 

återvände och ångesten de upplevt i många år började försvinna och då återkom livskvalitet. 

Detta kunde vara efter att deras partner flyttat till ett nytt boende eller att sjukdomsförloppet 

gått så långt att de lärt sig acceptera situationen och hittat sina strategier att göra detta. De 

behövde inte längre känna skuld över att umgås med andra människor och njuta av att göra 

andra saker. Det var också en lättnad att efter många år få släppa det stora ansvar de burit på. 

Så länge de visste att deras partner hade det bra på det nya boendet kändes det lättare att 

kunna njuta av livet igen (Assarsson, 2015; Bohman, 1990; Larsson, 1994). 

 

“Jag försöker att vila mina tankar från alla problem nu och i framtiden. 

Jag säger mig: Du har mycket att vara tacksam för, du kan gå, röra dig, 

du kan ännu tänka något så när klart.” (Larsson, 1994, s 127). 

Strategier  

En strategi för att klara av situationen var att fokusera på nuet. Att fånga dagen och att njuta 

av livet så länge det går. Det blev svårare att planera framtiden och “en dag i taget” blev det 

nya mantrat. Att leva i nuet kunde exempelvis innebära att fortsätta resa tillsammans så länge 

det gick eller att stanna upp och njuta av en vacker sommardag. De bestämde sig för att tillåta 

sig själv göra saker som gav livskvalitet. Det framkom även att egentid var nödvändigt för att 

orka med vardagen (Assarsson, 2015; Bohman, 1990; Larsson, 1994). 
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“Jag tror att denna vår och sommar kommer att bli en ny prövning i att 

hantera mitt dåliga samvete och tillåta mig att göra saker som gör mig 

glad och som ger mitt liv lite kvalitet.” (Assarsson, 2015, s 250).  

Förändring i relationen 
Sjukdomen förde med sig en förändring i relationen. Dels förändrades deras sätt att 

kommunicera med varandra och därmed också rollerna de levt med i många år tillsammans. 

Utbytet mellan dem försämrades och den anhöriga kände inte längre att personen var sig 

själv. Känslorna för sin partner försvann långsamt i takt med att den personen sjönk mer och 

mer in i sig själv. Trots att kärleken fanns kvar på många vis, var det ändå svårt att se 

personen som sin partner. Gemenskapen tillsammans försvann och de anhöriga kände sig mer 

som en vårdare än en partner. Kommunikationen byggdes på många missförstånd vilket 

gjorde att de anhöriga fick lära sig att inte längre kunna tala om allting med sin partner. 

Huvudkategori “Förändring i relationen” består av underkategorierna “Förändrade roller” och 

“Kommunikation”.  

 Förändrade roller 

I studien framkom det att de anhöriga kände av en förändring i rollerna i sitt äktenskap. De 

upplevde att de blev vårdare till sin partners och det var inget de ville. De anhöriga beskrev 

det som att familjen utökades med ett nytt barn som måste övervakas. De kände sig väldigt 

instängda i den rollen som vårdare och att den andre var beroende av dem. De insåg också 

med tiden att det gemensamma livet blev mer och mer parallellt med varandra och detta 

gjorde dem ledsna. Det kom fram att på grund av att det gemensamma livet förändrades och 

detta påverkade också känslorna för sin partner. De led över att känna att deras känslor inte 

var desamma längre trots att de ändå kände någon form av kärlek och ömhet till personen de 

levt med länge. Det var svårt att uppleva ett fungerande samliv då stöd, uppmuntran och 

kärlek ständigt gavs och de aldrig fick uppleva det tillbaka. Den nya rollen som vårdare 

gjorde att de upplevde en minskad livskvalitet (Assarsson, 2015; Bohman, 1990; Larsson, 

1994). 

 

“Eftersom Maria är i ett beroende-förhållande till mig, då blir 

förhållandet snett. Den barmhärtige kommer i tvångssituation där 

kärleken lätt blir en börda och lätt kan övergå i sin motsats-inte 

nödvändigtvis till hat utan likgiltighet, trötthet.” (Larsson, 1994, s 112). 
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Kommunikation 

Kommunikationen blev mer och mer svår att utföra på vanligt sätt och de anhöriga kände 

även att de inte fick kontakt med sina partners. Denna brist på kommunikationen påverkade 

deras liv ihop och livskvaliteten försvann. Kommunikationen påverkades även på det viset att 

inget intellektuellt utbyte fanns. Det blev inget utbyte av samvaron på grund av att det 

gemensamma samtalet de hade försvann. Avsaknad av kommunikationen ledde till en känsla 

av att de ofta fick bita ihop på grund av de inte kunde resonera på samma sätt längre med sin 

partner. Det blev en stor förändring i deras relation när de inte kände att de kunde prata med 

den andre längre (Assarsson, 2015; Bohman, 1990; Larsson, 1994). 

 

“Även om det är jobbigt så har jag tyckt att jag kunnat bära det, men nu 

blir det inte någon meningsfull kommunikation mellan oss utan dagarna 

är i en ständig oförklarlig oro som inte kan stillas, missförstånd som inte 

kan klaras upp, en stor rädsla där verklighet och fantasi bärs ihop.” 

(Larsson, 1994, s 23).  

Upplevda känslor 
Under kategorin “Upplevda känslor” finns det tre underkategorier som “sorg”, “skuld” och 

“ensamhet”. I studien framkom det att sorgen var stor när de förlorade sin partner. Varje dag 

var en sorg när de insåg att deras partner försvinner mer in i sig själv och bort ifrån dem. 

Studien visade även att de kände stor sorg över det som inte längre fanns kvar. De kunde 

även känna en stor skuld över att de själva behövde avlastning och när de väl var lediga 

kunde de inte koppla av. I studien framkom det att de upplevde en känsla av ensamhet. De 

kände sig ensamma i sin sorg och kände av att vänner drog sig undan när Alzheimers 

sjukdom kom in i deras liv. Dessa känslor influerar livet på ett negativt sätt och även 

livskvaliteten påverkades. 

Sorg 

Sorgearbetet började när diagnosen av Alzheimers gjorde intrång i deras liv. I studien 

framkom det att sorgen över att förlora sin partner var stark. De blev ganska snabbt medvetna 

om att partnern kommer att förändras och detta resulterade i en känsla av förlust och sorg. 

Vardagen präglades av missförstånd och känslan av att inte kunna nå fram till sin make/maka 

gjorde dem olyckliga. Varje dag blev en sorg när de såg personen de levt tillsammans med i 

många år försvinna in i sig själv och bort ifrån dem. De upplevde då att deras partner redan 
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var borta och att de hade förlorat dem. De ansåg att partnern var halvdöd och därför kunde de 

varken glädjas eller sörja fullt ut. Studien visade att varje förbättring betydde en förlängning i 

lidandet. Det fanns också en sorg över det liv som kunde ha varit och som nu aldrig kommer 

att bli av. De kämpade med att inte gå miste om glädjen men ofta kände de en sorg över sin 

situation, det som inte finns kvar. De kunde numera inte njuta fullt ut av sitt arbete eller att 

spendera tid med familjen eftersom att de befann sig i ett så psykiskt dåligt skick. Studien 

visade även att de kände en sorg över att se andra par leva så som de hade velat (Assarsson, 

2015; Bohman, 1990; Larsson, 1994). 

 

“Det är ett helvete att leva med sjukdomen och det är ett helvete att leva 

bredvid den som har sjukdomen. Varje dag är en sorg över att se den man 

levt ihop med och upplevt så mycket med, försvinna mer och mer i sig 

själv och bort ifrån mig.” (Assarsson, 2015, s 96).  

Skuld 

Studien visade att det fanns en ständig känsla av otillräcklighet och skuld och detta bottnade 

sig i orkeslöshet kring situationen. Känslan av skuld blev starkare när behovet av avlastning 

uppenbarade sig. De upplevde att deras partner blev drabbad på grund av att de anhöriga 

behövde avlastning. Som ett resultat av denna skuldkänsla kunde de inte heller njuta av eller 

planera sin lediga tid. De kände även skuld över att inte kunna ge upp allt för sin partner och 

de önskade att de kunde släppa taget om denna eviga skuld (Assarsson, 2015; Bohman, 1990; 

Larsson, 1994). 

 

“Varför lämnade du inte det politiska arbetet då din hustru blev allt 

sämre? Hade du inte kunnat skjuta allt annat sidan för att vårda och 

stödja henne och söka ge henne all den glädje som hon behövt under 

dessa år?” (Bohman, 1990, s 60). 

Ensamhet 

Ingen visste hur deras liv faktiskt var. De kände sig ensamma trots att de inte kände att de 

kunde begära att andra skulle förstå deras situation. Detta medförde en känsla av ensamhet 

om sina tankar och en känsla av att bära allting själv, detta var svårt. De kände sig därför 

ensamma i sitt sörjande över situationen. I studien framkom att behovet av stöd från sina 

vänner växte och de anhöriga kände att de behövde samtala med någon och att någon erbjöd 
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sig hjälpa till. Det upplevdes som om att vännerna drog sig undan på grund av den nya 

livssituationen som uppkommit. Till följd av att vännerna drog sig undan blev känslan av 

ensamhet starkare. När sjukdomsförloppet gått tillräckligt långt och partnern flyttat till annat 

boende uppkom en ny slags känsla av ensamhet. Det handlade nu om att etablera sig i det nya 

livet som att leva ensam. Det var svårt att vänja sig vid att vara ensam i hemmet och en 

påtvingad ensamhet kunde kännas som ett fängelse (Assarsson, 2015; Bohman, 1990; 

Larsson, 1994). 

 

“Jag vet att jag inte kan begära att andra människor ska förstå, eftersom 

de inte vet hur det är. Det är något för mig att jobba med och acceptera 

och jag känner mig så ensam, ibland besviken och sårad.” (Assarsson, 

2015, s 28). 

Betydelsefulla relationer 
 

I studien framkom det att livet kändes lättare när de anhöriga fick stöd ifrån sina vänner. Det 

var betydelsefullt att ha någon att prata med och framför allt ifall den andra var i samma 

situation. Då de fått stöd ifrån sina vänner kändes det lättare att möta svårigheterna i livet. De 

upplevde att goda råd när livet var svårt gav glädje och de kände sig stöttade. De tyckte det 

kändes härligt att umgås med barn och barnbarn och de kunde återfinna både livsglädjen och 

livskvaliteten. Resultatet av studien visade att det var viktigt att hålla kontakten med barn och 

barnbarn eftersom det hjälpte till att hålla distans till sin situation. När de omgavs av barn och 

barnbarn kände de en stark glädje i stunden och njöt av varenda sekund (Assarsson, 2015; 

Bohman, 1990; Larsson, 1994). 

 

“Våra barn och deras respektive var iväg på olika aktiviteter under dagen 

men alla dök upp och vi åt middag tillsammans. Mitt i alltihop så kände 

jag en sådan glädje över att ha vår stora familj trots röran. Det ger så 

mycket att få ha barnbarn i olika åldrar och vi glömmer för en kort stund 

våra bekymmer och kan njuta av nuet.” (Assarsson, 2015, s 38–39)  
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Tankar om framtiden 
 

Eftersom att deras partner bär på en sjukdom som successivt kommer att bli sämre hade de 

svårt för att se ljust på framtiden. De kände att i sagornas värld vinner alltid det goda men i 

deras livssituation visste de att det onda skulle segra. Det kändes tungt att veta att det inte 

fanns något hopp om förbättring utan det skulle bara bli värre och detta gjorde att de 

förlorade en tillförsikt till framtiden. De insåg att framtiden kommer föra med sig nya faser 

som innebär ett slut på gemenskapen. De upplevde ångestkänslor inför framtiden då de visste 

att den de älskar kommer att förvandlas framför deras ögon. Insikten om att de inte längre 

kunde resa eller göra sådant som de tidigare njutit av kändes tungt. Det fanns många frågor 

kring hur livet skulle arta sig och hur länge de skulle orka hantera livssituationen. På grund 

av dessa tankar om framtiden var det svårt att uppleva livskvalitet (Assarsson, 2015; 

Bohman, 1990; Larsson, 1994) 

 

“Enligt gängse föreställningar anses ju alla sagor böra eller kunna 

innehålla mycket hemskt och grymt men alltid sluta med de godas seger 

över det onda. I vårt fall var sagans innehåll det motsatta.” (Bohman, 

1990, s 18). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med kvalitativ forskning är att beskriva människors upplevelser, tankar och 

erfarenheter och består av ett litet urval. En kvantitativ forskning innebär således att något är 

mätbart i siffror, ofta i stora populationer och är objektiv (Kristensson, 2014). Studien innebär 

att belysa de anhörigas upplevelse och därmed var en kvalitativ ansats en lämplig metod för 

att besvara syftet.  

 

En skriven berättelse är när människor skriver om företeelser som skett i deras liv. Det kan 

vara en avgränsad del eller en berättelse om hela livet. Dessa berättelser ska vara så tydliga 

och överskådliga som möjligt, så att inte felaktiga tolkningar görs (Olsson & Sörensen, 

2011). En text kan medföra flera olika betydelser och det sker alltid en viss tolkning när 

texten bearbetas. Det är ett väsentligt ämne som påverkar trovärdigheten vid en kvalitativ 
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innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie har det gjorts en manifest 

innehållsanalys med eventuella latenta inslag och författarna i studien har försökt hålla sig 

textnära för att undvika egen tolkning. Författarna till studien har diskuterat om artiklar hade 

gett ett bredare resultat med flera olika perspektiv. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

ha med flera personer med olika erfarenheter stärker trovärdigheten för en studie (Graneheim 

& Lundman, 2004). Det användes trots detta patografier i studien för att få en påtaglig och 

djupgående bild av hur de anhöriga upplevde sin livskvalitet. Det upplevdes ge svar på syftet 

då författarna till böckerna själva skriver om sina liv och upplevelser istället för att någon 

annan tolkat deras upplevelser och sedan presenterat i skrift. Att samla in data med hjälp av 

artiklar valdes därför bort eftersom detta i slutändan inte ansågs ge tillräckligt djupgående 

insikt av de anhörigas upplevelser. Olsson och Sörensen (2011) menar att en svaghet med 

vald metod kunde vara att informationen i böckerna inte kunde kompletteras och kunde 

därmed inte klara upp otydligheter och eventuella frågor till författarna av patografierna 

(Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Patografierna skulle vara skrivna på svenska för att undvika missförstånd i texten. Då en bok 

på ett annat språk än svenska hade kunnat resultera i felaktig översättning blev detta ett 

exklusionskriterium. Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) beskriver att 

forskare bör ta hänsyn till vilket språk som de behärskar. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver att resultatet kan ses som giltigt i andra sammanhang och benämns som 

överförbarhet och ökar därmed trovärdigheten i en studie (Graneheim & Lundman, 2004). 

Studien kan ses som överförbar i Sverige då alla tre patografier är skrivna av personer som är 

bosatta i Sverige. I händelse av att någon av patografierna hade varit skriven i ett annat land 

hade detta kunnat påverka resultatet på grund av att alla länder har olika förutsättningar för 

att ge stöd till anhöriga. Ett inklusionskriterium var att böckerna skulle vara skrivna av 

partners till personer som är drabbade av Alzheimers sjukdom. Anledningen till detta var för 

att få en djup inblick i de anhörigas upplevelse av livskvalitet. Författarna i studien 

förmodade att livskvaliteten förändrades mest för partnern i jämförelse med en person som 

inte lever så tätt inpå.  

 

Syftet i studien vara att belysa de anhörigas upplevelser och det ansågs inte vara av större 

betydelse ifall deltagarna i studien var man eller kvinna. Utvalda patografier var skrivna av 

två män och en kvinna. Liknande upplevelser återfanns i  samtliga patografier och 

bedömningen gjordes att resultatet inte påverkades av vilket kön deltagarna i studien hade. 
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Det går dock inte med säkerhet att uttala sig om hur resultatet hade kunnat yttra sig om 

författarna till patografierna hade haft samma kön. Det var en lång tidsperiod mellan de första 

två och den tredje patografin. Två av patografierna var skrivna på 90-talet, 1990 och 1994 

och den tredje var skriven år 2015. Det diskuterades mellan studiens författare ifall detta på 

något vis kunde påverka resultatet då det skulle kunna uppstå stora skillnader. Resultatet 

visade sig ha likheter oavsett när patografin var utgiven. 

 

Författarna valde att läsa böckerna och ta ut meningsbärande enheter enskilt för att öppna upp 

för mer data som annars skulle kunna utelämnas. De meningsbärande enheterna analyserades 

sedan gemensamt enligt Graneheim och Lundmans analysmodell. För att uppnå trovärdighet 

är det viktigt att välja ut de mest lämpliga meningsbärande enheterna. De utvalda 

meningsenheterna diskuterades tillsammans för ett mer trovärdigt resultat. Kristensson (2014) 

menar att då två eller flera personer analyserar och tolkar en text tillsammans stärks 

resultatet, eftersom det då inte riskerar att påverkas av en enskild persons föreställning av en 

text (Kristensson, 2014). Ett forskningsresultat ska vara så trovärdigt så möjligt. Ett sätt att 

närma sig trovärdigheten är att uppvisa ett stärkande citat (Graneheim & Lundman, 2004). 

Det har presenterats ett citat tillhörande varje kategori i resultatet och detta användes för att 

ge läsaren en tydlig uppfattning om resultatet.  

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa upplevelser hur livskvaliteten är som anhörig till en person 

med Alzheimers sjukdom. Resultatet visade sig ha tre viktiga fynd som är relaterade till 

livskvaliteten hos de anhöriga. Det ena fyndet innefattade att de anhöriga upplevde att de blev 

vårdare till sin partner och därmed blev instängda i denna roll och deras gemensamma liv 

försvann. Det andra fyndet belyser uppkomna känslor de anhöriga kände då de insåg att deras 

livspartner skulle försvinna psykiskt på grund av Alzheimers sjukdom. Det uppkom också 

känslor i form av skuld i relation till behovet av avlastning som nu uppenbarade sig. Det 

tredje fyndet i studien var att livskvaliteten hos de anhöriga påverkas och svårigheter att se 

ljust på framtiden ökade. Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2016a) beskriver att en 

sjuksköterska ska ha en öppenhet och ett intresse av att vara lyhörd på personens berättelse. 

Personen ger i uttryck vilka behov hen har och dessa behov har en stor betydelse när vården 

utförs. Att ha kunskap och intresse för personens behov, hur de ser på världen, vilka intresse 

hen har samt vanor och prioriteringar skapar ett personcentrerat förhållningssätt (ibid.).  

 



 

22 
 

Ett fynd i studien var att resultatet visade att de anhöriga blev vårdare till sin partner. De 

upplevde att deras frihet försvann då deras sjuka partner blev beroende av dem. Det 

gemensamma livet övergick till att de anhöriga fick en ny roll som övervakare, på grund av 

förvirringen som drabbade deras partner. Den sjuke livskamraten blev beroende av sin 

partner och detta påverkade den anhörige att känna sig instängd i rollen som vårdare. Det 

gemensamma livet förändrades och makarna började leva mer sida vid sida. De anhöriga 

upplevde att de gav stöd och kärlek men det var inte ömsesidigt på grund av den sjuka 

partnerns kognitiva svikt. Detta förde med sig att känslorna blev annorlunda gentemot sin 

sjuka partner. De kände fortfarande kärlek och ömhet för personen de levt med, men känslor 

för personen som en kärlekspartner försvann. Shölzel-Dorenbos, Draskovic, Vernooij-Dassen 

och Olde Rickert (2009) styrker i sin studie att den tunga bördan av att vara anhörigvårdare 

påverkar livskvaliteten till det negativa. Den sjuke partnerns tillstånd och hur äktenskapet 

upplevs påverkar hur livskvaliteten ter sig hos den anhörige. I en studie av Pruchno och 

Resch (1989) beskrivs att rollerna tvingas till att förändras då en familjemedlem drabbas av 

Alzheimers sjukdom. Det kravet av vård som den insjuknande partnern nu behöver kommer att 

öka kraftigt och i takt med detta kommer även relationen mellan anhörigvårdare och maka/make 

att förändras under sjukdomsförloppet. Det finns en koppling mellan anhörigas välmående och 

frekvensen av partnerns glömska, asocialitet och förvirrat beteende. Ju djupare personen 

försvinner in i sjukdomen desto sämre mår partnern till denne. Att inte få ett utbyte av sin 

partner påverkar den mentala hälsan negativt (ibid.).  

 

Studien visade att personlighetsförändringen hos den insjuknande partnern påverkade de 

anhöriga med en känsla av förlust och sorg. På grund av missförstånd och brist på 

kommunikation i äktenskapet upplevde de anhöriga en förlust av sin partner, trots att de var 

fysiskt närvarande. Det var ett sorgearbete att släppa taget om den framtid som nu inte skulle 

bli av. De anhöriga kände sig ensamma om sina tankar och kände sig därför övergiven i 

sörjandet. Det upplevdes att vännerna drog sig undan och detta resulterade i en känsla av 

ensamhet. Det fanns ett behov av att prata av sig med någon och att någon erbjöd sig hjälpa 

till. Det fanns också en känsla av skuld när de anhöriga kände att de hade ett behov av 

avlastning. De var oroliga över att deras partner skulle behöva lida för detta och därför kunde 

de inte släppa taget av denna skuldkänsla när de hade sin lediga tid. Warchol-Biedermann et 

al. (2014) styrker i sin studie att patientens symtom påverkar även sina anhöriga som utför 

vården. Patientens förmåga att klara av saker på egen hand minskas när de fysiska och 

intellektuella funktionerna avtar och oftast är det nära anhöriga som får hjälpa till med daglig 



 

23 
 

omvårdnad. Studien belyser även att anhöriga spenderar mycket tid på att ge omvårdnad och 

har svårt att få egentid. Vidare beskriver Warchol-Biedermann et al. (2014) att sorgen som 

anhörigvårdare inte bara är relaterad till börda utan även förlusten till sin partner som 

insjuknat i Alzheimers sjukdom och denna förlust sker gradvis. Sorgen ökade successivt och 

parallellt med att den anhörige blev mer isolerad. På grund av det känslomässiga bandet som 

anhörigvårdare har till den sjuka, blir sorgen djupare (ibid.).  

 

Romero, Ott och Kelber (2013) bekräftar även i sin studie att anhörigvårdare upplever sorg 

och personlig förlust som uppstår under sjukdomsförloppet. Sorgen som upplevs har sitt 

ursprung i det bortfall av kvalitet som tidigare fanns i relationen. Detta uppkommer ifrån 

förändringen av roller, minskad intimitet, brist på socialt samspel och att kommunikationen 

avtar. Studien visade även att anhörigvårdaren saknade vad maken och makan delade i det 

förflutna. De kände inte nu att de hade någon att kommunicera med och att de har fått ge upp 

mycket för att vara en anhörigvårdare. Sanders, Ott, Kelber och Noonan (2008) beskriver i 

sin studie att källan till skuldkänslorna var när partnern behövde vård utöver det som den 

anhöriga kunde ge i hemmet. Studien visade att de anhöriga var medvetna om att det inte var 

realistiskt att vårda sin partner hemma dygnet runt men skuldkänslorna fanns ändå kvar. Det 

uppkom en känsla av skuld genom att överge och svika sin partner då de kände behovet av att 

lämna över ansvaret till någon annan. De anhöriga i studien blev uppmuntrade att tänka på sig 

själv men trots detta bidrog det bara till fortsatta skuldkänslor. Vidare i studien belyser 

Sanders et al. (2008) att det fanns en gemensam känsla av ensamhet och isolering hos de 

anhöriga då de upplevde att somliga vänner drog sig undan. Det blev svårt att spontant umgås 

med vänner och det resulterade i en förlust av social kontakt. När paret väl umgicks med 

vännerna var det inte som förut. Många beskrev sin make eller maka som den största källan 

till socialt stöd och socialisering före diagnosen och när dessa försvann kom ensamheten 

(ibid.).  

 

Ett sista centralt fynd i studien var att de anhörigas livskvalitet påverkades då de fick svårt att 

se framtiden som ljus på grund av att deras partner successivt skulle bli sämre. De anhöriga 

upplevde att det var tungt att inse att hoppet om förbättring var borta. De förlorade tilltro till 

framtiden och deras gemensamma liv skulle ta slut. Warchol-Biedermann (2014) belyser i sin 

studie att deltagarna har en dyster syn på framtiden. De är medvetna om att sjukdomen 

fortsätter dalande neråt och det finns inget hopp om förbättring när deras partner närmar sig 

livets slutskede. Bergman, Graff, Eriksdotter, Fugl-Meyer och Schuster (2016) beskriver i 
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deras studie när en partner lider av en allvarlig och obotlig sjukdom kommer en medvetenhet 

till de anhöriga om att livet kommer att ta slut. Det resulterar i en rädsla och osäkerhet inför 

framtiden. Vidare beskriver studien när anhörigvårdare oroar sig för framtiden, kan det 

påverka deras välmående på grund av brist på lugn och ro (ibid.).  

 

Anhörigvårdare som vårdar sin anhörige med en demenssjukdom brukar få materiellt och 

ekonomiskt stöd. Det stödet är viktigt men sorgen kvarstår hos den anhörige. Sjuksköterskor 

som har kontakt med anhörigvårdare bör ges utbildning för att förstå den anhörigas sorg så att 

de i praktiken kommer att kunna ge känslomässigt stöd (Warchol et al., 2014). Enligt 

Sveriges riksdag (2018) ska stöd erbjudas till de personer som vårdar en anhörig som är 

varaktigt sjuk eller äldre och de som stödjer en anhörig med en funktionsnedsättning. 

Socialstyrelsen (2014b) beskriver att en vanlig stödinsats kan vara till exempel råd och stöd 

samt samtal om information. Anhöriga har även möjlighet att ta del av stöd i en anhöriggrupp 

(ibid.). En annan stödjande insats kan vara möjlighet till avlösning i hemmet eller genom 

deltagande på en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Detta görs på grund av 

att minska risken att de anhöriga drabbas av en psykisk och fysisk ohälsa (Socialstyrelsen, 

2017a). Enligt en studie av Mark (2016) kommer vårdgivare till personer med Alzheimers få 

en alltmer viktig roll. Största delen av vården för människor med Alzheimers utförs av 

informella vårdgivare som makar. Mark menar att dessa vårdgivare har en sämre hälsa än 

personer i samma ålder som inte utför denna typ av vård. Detta är på grund av den belastning 

som dessa personer får bära i vardagen. Genom en personcentrerad vård som fokuserar på att 

vägleda den anhöriga i sin speciella situation kommer det att kunna underlätta för personen. 

Det är viktigt att inte endast bry sig om patienten utan också vårdgivarna (ibid.).  

 

Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2016b) menar att omvårdnad har en humanistisk 

utgångspunkt med en existentiell uppfattning om att människan är delaktig och upplevs som 

en del i ett sammanhang. Existentiell åskådning belyser människans existens, upplevelser, 

självständighet och har möjlighet att skapa en egen mening med sitt liv. Omvårdnad ska ske 

på individnivå och det är viktigt att som sjuksköterska förstå personens individuella syn på 

hälsa. Ett personcentrerat synsätt betyder att bemöta varje människa som unik och få vård 

utifrån sina förutsättningar. En god relation med patienten innebär ett förtroende och respekt 

från bådas perspektiv. Det handlar både om sjuksköterskans förtroende gentemot patient och 

anhörig och deras kunskap om att leva med sin sjukdom men också patientens och anhörigas 

förtroende till sjuksköterskans kompetens. En studie av Bergman et al. (2016) visade att 
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patientens upplevelse av livskvalitet är förknippad med anhörigvårdarens upplevelse av 

livskvalitet. Patientens och de anhörigas välbefinnande hör ihop och påverkar varandra 

(ibid.). För att uppnå en god personcentrerad vård är det inte bara viktigt att se den sjuka 

patienten utan även deras anhöriga. Ett bra stöd till de anhöriga kommer att öka livskvaliteten 

hos både patient och anhörig. Det är viktigt som sjuksköterska att främja hälsa och se de 

behov varje enskild person har. Santamäki Fischer (2010) menar att ifall sjuksköterskan ska 

kunna se dessa behov måste sjuksköterskan vara öppen för att lyssna på den anhörigas 

livsberättelse. Vid ett personligt möte med en patient eller anhörig kan sjuksköterskan få en 

djupare och tydligare bild av personens inre. Det krävs inte bara ett fysiskt möte utan 

sjuksköterskan måste även vara psykiskt närvarande för att kunna få en uppfattning om 

personen. Då en person får berätta öppet om sin situation kan det påverka hälsan positivt. 

Genom att tillämpa personcentrerad vård inom demensvård är det betydelsefullt att se och 

lyssna på den anhörigas berättelse för att se den unika individen, deras önskningar och behov 

(ibid.).  

Slutsats 
Studien visade att de anhörigas livskvalitet påverkades negativt av att deras make/maka 

insjuknade i Alzheimers sjukdom. De anhöriga upplevde att tillfredsställelsen i det vardagliga 

livet försämrades och tilliten till framtiden försvann. De kände sig ofta ensamma och hade ett 

större behov av stöd än vad de fick. Sjuksköterskans roll i omvårdnaden innebär att ha ett 

personcentrerat förhållningssätt och kunna se vilka behov patient och anhörig har. Det är av 

betydande vikt att se och uppmärksamma de anhörigas perspektiv för att öka förståelsen och 

därmed ge det stödet som det finns behov av. Denna studie kan öka kunskapen om hur de 

anhöriga upplever sin livskvalitet när de lever med en partner med Alzheimers sjukdom. 

Sjuksköterskan kan uppnå en ökad förståelse för de anhöriga och den belastning de har. 

Utifrån denna kunskap och förståelse kan sjuksköterskan ge den vård och stöd det finns 

behov av. När detta stöd förekommer kan det resultera i en ökad trygghet och relationen 

mellan anhörig och sjuksköterska blir gynnsam för omvårdnaden. Det är således viktigt att 

belysa hur de anhöriga upplever sin situation för att kunna ge rätt stöd till personer och 

forskning inom området behövs alltid förstärkas.  
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Bilaga 1. Litteraturöversikt 
Titel Författare Förlag/förlagsort År Beskrivning 

Ett långsamt 
farväl: om en 
relation i nöd 
och lust med 
Alzheimer 

Ulla Assarsson Idus, Lerum 2015 Ulla Assarsson har fått svaret på det hon tidigare 
misstänkte, hennes man har fått Alzheimers. Han är endast 
sextiotvå år och Ulla känner nu oro inför hur livet kommer 
att bli. De kommer nu inte att kunna njuta av livet med 
barn och barnbarn tillsammans. Hennes man försöker hålla 
sig samlad och vara stark. Ulla har alltid varit en positiv 
och stark person, och tänkt att framtiden kommer att föra 
med sig bra saker, men detta har verkligen skakat om 
hennes värld. Det känns verkligen som en mardröm som 
kommit och knackat på dörren. Man följer makan Ullas 
resa och deras kamp mot sjukdomen under många år, ifrån 
diagnostiseringen till det att Sven får ett nytt boende.  
 

År med Maria - 
att leva nära en 
demenssjuk 

Richard Larsson Liber Utbildning 
AB, Stockholm 

1994 Boken handlar om ett gift par, där kvinnan i partnerskapet 
drabbas av Alzheimers. Den behandlar åratal av kamp, 
tårar, ångest men också glädje och ljusglimtar. Marias 
make Richard beskriver dagligen små episoder från deras 
vardagliga liv, men pratar också om stödet och de 
bristande resurserna i sjukvården. Boken är skriven över 
flera år, från då de första symtomen visar sig till det att 
Maria slutligen fick flytta till nytt boende och inte längre 
känner igen sin make eller barn.  
 

Sagan om 
Gunnel: I 
Alzheimers 
skugga 

Gösta Bohman Bonnier, 
Stockholm 

1990 Gösta Bohman, moderatledare i Sverige under denna tid, 
inser att hans fru Gunnel börjar bli förvirrad och inte klarar 
av de vardagliga hushållssysslorna på samma sätt. Senare 
märker han att hon inte kan hjälpa sina arbetsuppgifter på 



 

33 
 

Riksdagsbiblioteket i Stockholm där hon arbetar. Sakta 
med säkert märker även barnen att det är någonting som 
inte stämmer, och Gunnel får diagnosen Alzheimers 
sjukdom. Vi följer Göstas berättelser där han skriver om 
olika händelser i vardagen och de nya uppkomna behoven 
Gunnel nu kräver. Man får även en inblick i det unga livet, 
hur paret träffades och kärleken innan sjukdomen tog över.  
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Bilaga 2 Exempel på meningsenheter 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag blir mer och mer begränsad hemma 
eftersom Sven alltid kollar var jag är 
och vad jag gör. 

Jag blir mer begränsad 
hemma då Sven alltid kollar 
var jag är och vad jag gör. 

Jag blir mer 
begränsad 

Begränsningar Livet i vardagen 

Han behöver stöd, uppmuntran och 
kärlek. Men det paradoxala är att jag 
aldrig får detsamma från honom, så 
vem ska ge mig stöd, uppmuntran och 
kärlek? 

Jag får aldrig detsamma 
från honom, så vem ska ge 
mig stöd, uppmuntran och 
kärlek? 

Jag får aldrig stöd, 
uppmuntran och 
kärlek av honom 

Förändrade roller Förändring i relationen 

Nu gäller det att leva livet fullt ut och 
njuta av det vi kan så länge det går. Jag 
måste vara stark och hålla mig frisk. 

Det gäller att leva livet 
och njuta av det vi kan så 
länge det går.  

Leva livet så länge 
det går. 

Strategier Livet i vardagen 

Före 1979 hade hon haft sin dag mycket 
strikt. Promenad till arbetet, kontakt 
med medarbetare och det aktiva livet 
och kring riksdagen, färden hem efter 
avslutat arbete. Vår gemensamma 
middag med samtal om dagens 
händelser. Allt detta bröts plötsligt ned.  

Vår gemensamma middag 
med samtal om dagens 
händelser bröts plötsligt 
ned. 

De gemensamma 
samtalen bröts ned. 

Kommunikation Förändring i relationen 

 


