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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Alzheimers sjukdom ses idag som den vanligaste demensformen då den drabbar 

cirka 50-70% av alla personer med en demenssjukdom. Det är vanligt att anhöriga som lever 

med sin make/maka som har Alzheimers sjukdom i hemmet övergår från att vara en 

livskamrat till att bli vårdare då anhöriga ser det som deras plikt. Alzheimers sjukdom 

förändrar likväl vardagen hos personen som får diagnosen som för personens anhöriga. I takt 

med att sjukdomen eskalerar kan de anhöriga uppleva både en psykisk och fysisk påfrestning 

då det kan ses som ett 24 timmars jobb att leva med sin make/maka i hemmet. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med sin 

make/maka med Alzheimers sjukdom i hemmet.  

Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på patografier. Innehållsanalysen av 

patografierna utfördes genom Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys.  

Resultat: Anhöriga upplevde en sorg när sjukdomen tog över deras liv och med tiden 

förlorades deras make/maka. De anhöriga upplevde sig som en vårdare istället för en 

livskamrat. De roller som tidigare föll sig naturligt under deras liv tillsammans upphörde 

sakta i takt med att sjukdomen bröt ut. Upplevelsen av att vara otillräcklig sågs som ett 

misslyckande då varken tålamod eller ork räckte till. De anhöriga kände sig otillräckliga när 

de var tvungna att överlåta ansvaret av deras make/maka till någon annan. Anhöriga 

förnekade inför sig själva vad som hände och vägrade inse sin makes/makas sjukdom.  

Slutsats: Slutsatsen av resultatet är att anhöriga som vårdar sin make/maka med Alzheimers 

sjukdom i hemmet upplever deras livssituation som krävande och främmande då de upplevde 

en påtaglig förändring av deras livskamrat. Trots att stöd fanns att tillgå för de anhöriga 

visade det sig att stödet för de anhöriga inte räckte till, vilket bidrog till en psykisk ohälsa hos 

de anhöriga.  

Nyckelord: Alzheimers sjukdom, anhöriga, upplevelse, make/maka, otillräcklighet, 

förnekelse. 

 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning 4 

Bakgrund 5 

Alzheimers sjukdom 5 

Anhörig 6 

Att leva med sin make/maka med Alzheimers sjukdom i hemmet 6 

Utveckling av demenssjukvården samt stödet till anhöriga 7 

Upplevelse 8 

Syfte 9 

Metod 9 

Datainsamling och urval 9 

Datamaterial 10 

Analys 11 

Resultat 12 

Förlora sin livskamrat 13 
Längtan 13 

Ensamhet 13 

Sorg 14 

Frustration 15 

Vara otillräcklig 15 

Ständig oro 16 
Skuldkänslor 16 

Leva i förnekelse 17 
Hoppet 18 
Komma till insikt 18 

Diskussion 19 

Metoddiskussion 19 

Resultatdiskussion 23 

Slutsats 26 

Självständighet 27 

Referenser 28 

Bilaga 1 Meningsenheter 32 



 

4 

 

Inledning 

Enligt World Health Organization [WHO] (2012) finns det globalt cirka 35 miljoner 

människor med en demenssjukdom och vart tjugonde år beräknas antalet fördubblas. 

Nordberg, Eriksdotter-Jönhagen, Garlind, Grut, Freund-Levi, Cornelius, m.fl. (2006) påstår 

att Alzheimers sjukdom är den vanligaste demensformen. Socialtjänstlagen [SFS 2001:453] 

skriver att kommunerna i Sverige skall erbjuda stöd till anhöriga som lever med sin 

make/maka som är långvarigt sjuk. Trots detta menar Socialstyrelsen (2014) att det saknas 

särskilda insatser för att stödja anhöriga till demenssjuka i en femtedel av Sveriges 

kommuner. Det stöd som bör erbjudas till anhöriga till personer med demenssjukdom är 

möjlighet till avlösning, antingen i hemmet eller genom att den demenssjuke får vistas 

tillfälligt på ett korttidsboende. Winslow (2003) poängterar att många anhöriga inte har någon 

vetskap kring vilken hjälp och stöd som finns att tillgå samt att vissa kan ha en rädsla för att 

få avslag om de skulle söka hjälp. Socialstyrelsen (2007) påtalar att detta kan medföra att 

anhöriga som lever tillsammans med sin make/maka med Alzheimers sjukdom kan känna sig 

manade att vårda och stödja sin partner i hemmet. Williams (2011) framhåller att det är 

främst makar som hjälper varandra med allt från socialt stöd till omfattande 

omvårdnadsinsatser. Wuest, Ericson och Stern (1994) poängterar att det kan vara krävande att 

leva med en person med Alzheimers sjukdom, eftersom det många gånger kan medföra att 

anhöriga väljer att sluta arbeta då orken till att både arbeta och leva med sin make/maka i 

hemmet inte räcker till. För många anhöriga kan ett sådant beslut innebära ekonomiska 

problem samt isolering från samhället. Williams (2011) samt Rocha-Pereira och Rebelo-

Botelho (2011) poängterar att kommunikationen mellan anhöriga och deras make/maka kan 

vara påfrestande och leda till ensamhet och isolering. 

 

Det har tidigare gjorts ett flertal studier kring anhörigas upplevelser av att leva med en person 

med Alzheimers sjukdom och endast ett fåtal av dessa utgår från patografiska verk. Williams 

(2011) menar att sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja anhöriga i deras vardag (a.a). 

Det är därför viktigt att föreliggande studie genomförs för att få en ökad förståelse kring 

anhörigas upplevelser av att leva tillsammans med sin make/maka med Alzheimers sjukdom i 

hemmet. Upplevelserna som framkommer i studien kan förhoppningsvis sedan tillämpas i 

vården för att få en utökad förståelse för hur anhörigas livssituation kan se ut och hur 

sjuksköterskan sedan kan tillämpa kunskapen för att bistå med stöd.  
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Bakgrund 

Hendersson och Andrews (1998) menar att Alzheimers sjukdom kan förändra vardagen för 

såväl personen som får diagnosen som för personens make/maka. Förändringen kan innebära 

att roller och ansvar omfördelas, vilket också kan innebära att den sociala tillvaron för båda 

parter förändras. Rocha Pereira och Rebelo Botelho (2011) menar att anhöriga till sin 

make/maka med Alzheimers sjukdom kan förlora en del av sitt tidigare liv, vilket kan 

medföra att känslor av ensamhet och övergivenhet uppstår.  

 

Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom har enligt Lundh och Malmquist (2009) fått sitt namn från den tyske 

neurologen Alois Alzheimer. Marcusson, Blennow, Skoog och Wallin (2011) beskriver att 

Alzheimers sjukdom drabbar mellan 50-70 procent av alla personer med en demenssjukdom 

och vanligast drabbas personer som är 65 år och äldre. McCabe (2008) framhåller att 

Alzheimers sjukdom är en komplex sjukdom och personens symtom och upplevelser inte 

bara kan orsakas av en organisk hjärnskada utan även av personens psykosociala miljö och 

kultur. Leung, Finlay, Silvius, Koehn, McCleary, Cohen m.fl. (2011) skriver att personer med 

minnessvårigheter i regel upptäcker sina egna problem tidigare än omgivningen, trots 

minnesförlusten avvaktar många med att söka hjälp tills mer definitiva kognitiva brister växer 

fram. Lowery och Warner (2009) påstår att olika demenstillstånd ofta uppmärksammas av 

omgivningen då personen tappat förmågan att tänka klart, memorera saker eller lösa 

vardagliga problem. Beteende- och psykologiska symtom såsom aggresivitet och depression 

kan ibland ha större och mer djupgående inverkan på personen med demens och hans/hennes 

omgivning. 

 

Marcusson m.fl. (2011) uppger att symtomen i de tidiga faserna av Alzheimers sjukdom är 

vaga och okarakteristiska medan i de senare faserna är symtomen mer uttalade och oftast 

typiska. Den första fasen kallas Preklinisk fas, vilket är tiden innan några symtom hunnit 

utvecklas. I denna fas börjar en nedbrytning av nervcellerna och deras synapser i hjärnan 

samtidigt som bildningen av plack påbörjas. Den andra fasen kallas Prodromal fas och här 

börjar symtomen komma smygande. I denna fas kan vissa minnessvårigheter framträda, 

framförallt inom det så kallade episodiska minnet, vilket lagrar information om händelser. 

Den tredje fasen kallas Mild demens och i denna fas kan minnesstörningen vara uppenbar för 

närstående då personen ofta upprepar frågor eller missar överenskommelser. Språksvårigheter 
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samt svårigheter för att utföra olika praktiska moment är också vanligt förekommande i 

denna fas. Den fjärde fasen kallas Medelsvår demens och under denna fas domineras 

symtomen alltmer av minnesstörningar tillsammans med tydliga parietallobsymtom såsom 

känselbortfall och försämrad förmåga till igenkänning av olika objekt. Språksvårigheterna 

blir enligt Marcusson m.fl. (2011) alltmer markanta och andra vanliga svårigheter i denna fas 

är att personen får svårt att hitta i sin omgivning eller att orientera sig rumsligt. Den femte 

och sista fasen kallas Svår demens och i denna fas förvärras samtliga symtom. Personen kan 

inte komma ihåg namn på sina närstående och kan även ha svårt att känna igen dem. 

Personen kan få svårigheter med att klara av det dagliga livet såsom på- och avklädning eller 

att äta. I slutstadiet är personen ofta sängliggande och/eller rullstolsbunden och kan till sist 

inte sköta någonting själv. 

Anhörig 

Socialstyrelsen (2012) beskriver begreppet anhörig som en person som kan ingå inom familj- 

eller släktkretsen, det kan exempelvis vara sambo, make/maka eller särbo. Anhöriga kan även 

vara en person som ger vård till sin make/maka som är långvarigt sjuk, är äldre eller har en 

funktionsnedsättning. Kirkevold (2003) framhåller att historiskt sett har ansvaret över sjuka 

familjemedlemmar ofta vilat på anhöriga och då framförallt kvinnor. Fördelningen av 

omsorgsansvaret är idag mer jämnställt dock är det kvinnan som fortfarande tar på sig tyngsta 

ansvaret. Erikson (2001) menar att gällande könsfördelningen av anhöriga som vårdar sin 

make/maka står kvinnan för 60-70 procent. Fortsättningsvis i denna studie kommer begreppet 

anhörig att fokuseras på make och maka som lever tillsammans med sin livskamrat med 

Alzheimers sjukdom i hemmet. Vidare menar Socialstyrelsen (2012) att behovet av att vilja 

hjälpa, vårda eller stödja sin livskamrat ökar med åldern. Vellone, Piras, Talucci och Cohen 

(2007) påtalar att vara anhörig till en livskamrat med Alzheimers sjukdom kan påverka 

livskvaliteten hos anhöriga då de oftast kan ägna minimal tid åt sig själva eftersom att de 

lägger majoriteten av tiden på makes/makas välbefinnande. Perreault, Forthergill-

Bourbonnais och Fiset (2004) skriver att vara anhörig kan innebära att ta hand om någon 

annans liv och samtidigt känna sig helt kontrollerad . 

Att leva med sin make/maka med Alzheimers sjukdom i hemmet 

Äktenskapsbalken (1987:230) förklarar att de som ingår ett äktenskap med varandra blir 

makar. Lagen är könsneutral, vilket innebär att även personer med samma kön får gifta sig 

med varandra. Thorsen (2003) beskriver att makar som levt ett långt liv tillsammans kan 
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känna ett ömsesidigt beroende av varandra, vilket kan leda till att de gör sitt yttersta för att 

hjälpa och stödja varandra i med- och motgång. Välimäki, Vehviläinen-Julkunen, Pietilä och 

Koivisto (2012) menar att upplevelsen av att vara anhörig till sin make/maka med Alzheimers 

sjukdom kan ses som en övergång från att vara en make/maka till att bli en vårdare till sin 

livskamrat, vilket Aggarwal, Vass, Minardih, Ward, Garfield och Cybyk (2003) framhåller 

kan upplevas som ett 24 timmars jobb.  

 

Lindencrona (2003) definierar hemmet som det ordinära boendet vilket syftar specifikt till 

den egna bostaden men det kan också innefatta kollektiva boendeformer som ersätter det 

egna hemmet. Socialstyrelsen (2007) skriver att många av Sveriges kommuner arbetar efter 

den så kallade Kvarboendeprincipen. Målet med kvarboendeprincipen är att äldre personer 

ska kunna bo kvar i sin egen bostad så länge som möjligt och inte i onödan behöva flytta till 

ett särskilt boende. Socialstyrelsen (2007) menar vidare att bostaden representerar 

människors identitet i form av olika minnen och familjehistoria, vilket kan medföra trygghet 

för den äldre. Liaschenko (1994) bedömer dock att det egna hemmet inte är idealt då det kan 

förvandla känslan av att vara en fristad, där personen ska känna sig trygg, till en arbetsplats 

där anhöriga vårdar maken/makan (a.a). Vidare i studien kommer hemmet att definieras som 

den egna bostaden.  

Utveckling av demenssjukvården samt stödet till anhöriga 
Socialdepartementet (2003) menar att under 1990-talet ändrades ansvarsfördelningen mellan 

landstingen och kommunerna då det tidigare varit landstingen som haft ansvaret för äldre och 

deras vårdbehov. Genom Ädelreformen som trädde i kraft år 1992 överfördes större delen av 

den slutna långtidssjukvården samt delar av hemsjukvården till kommunal äldreomsorg för 

äldre som var i behov av särskild vård och stöd. Målet var att erbjuda äldre ett boende med 

hög standard och god vårdkvalitet som var i stil med den egna bostaden. Enligt 

Socialtjänstlagen [SFS 2001:453] skall även demenssjuka personer ha rätt att få bo kvar i det 

egna hemmet med hjälp och stöd av hemtjänst och anhöriga. Socialdepartementet (2003)  

menar att den äldre personen blir allt äldre ökar även frekvensen av personer med 

diagnostiserad demenssjukdom. Detta har medfört ökade krav och resurser på kommunernas 

demensboenden, avlastningsboenden eller så kallade korttidsboenden samt dagvårdsenheter. 

All denna utveckling har medfört ökade behov av specialkompetens inom demenssjukvården 

och under de senaste tio åren har det tillkommit flera nya yrkeskategorier såsom 

demenssjuksköterska. De nya yrkeskategorierna skall finnas till stöd såväl för anhöriga som 
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lever med en person med Alzheimers sjukdom i hemmet som för personalen på olika 

boenden. Idag finns även enligt Svenskt Demenscentrum (2014) tillgång till webbaserat stöd 

med hjälp av sociala medier. Under de senaste fem åren har enligt Socialtjänstlagen [SFS 

2001:453] även en nationell värdegrund implementerats inom all äldrevård. Socialstyrelsen 

(2010) poängterar att i de nationella riktlinjerna för demensvård och omsorg bör 

primärvården erbjuda anhöriga till demenspatienter: Hembesök och hjälp att administrera 

läkemedel i hemmet, Aktuella telefonnummer till vård- och omsorgsgivare, Förmedlande av 

kontakter till kommunens biståndshandläggare och anhörigkonsulent samt 

frivilligorganisationer, Minneshjälpmedel, bostadsanpassning och annan hjälp från 

arbetsterapeut samt Psykosocialt stöd i form av samtal samt stöd i olika beslut. 

Upplevelse  
Eriksson (1991) menar att hur människor ser på sig själva och andra ligger till grund för 

upplevelsevärlden. Upplevelsen hos en person är personlig och kan inte förstås eller tolkas 

helt av någon annan. Enligt Travelbee (1971) kan sjukdom uppfattas som en mänsklig 

upplevelse som påverkar kropp, själ och ande. Slovic, Finucane, Peters och MacGregor 

(2004) påpekar att upplevelsen alltid utgår från en känsla, tanke eller erfarenhet. Flensner 

(2010) redogör för att upplevelsen kan vara kopplad till ett sammanhang eller en situation 

som personen befinner sig i. Enligt Antonovsky (1979, 1987) är människans identitet nära 

sammanbunden med upplevelsen av sammanhanget, det kan vara en tidigare erfarenhet av en 

livshändelse. Marcusson m.fl. (2011) poängterar att upplevelsen av att leva tillsammans med 

en person som har Alzheimers sjukdom kan vara såväl positiv som negativ. Anhörigas och 

den sjukes egenskaper ligger till grund för upplevelsen samt hur relationen mellan dem har 

varit tidigare. Vidare skriver Antonovsky att personer som har en stark upplevelse av 

sammanhang och befinner sig i svåra situationer lättare kan uppfatta den uppkomna 

situationen som begriplig, meningsfull och hanterbar. En person som har en svag upplevelse 

av ett sammanhang har oftast vissa svårigheter med att hantera en svår situation. Cullberg 

(2006) menar att ett sjukdomsbesked, som i detta fall en demenssjukdom, kan påverka såväl 

personen som får beskedet som personens anhörig. Det kan vara en svår situation att hantera 

och i vissa fall förnekas sjukdomsbilden och dess egentliga innebörd med hjälp av 

försvarsmekanismer såväl hos de anhöriga som av personen som får diagnosen. Lohne och 

Severinsson (2006) beskriver hoppet som en personlig upplevelse som är baserad på tidigare 

erfarenheter. Genom att hoppas kan en svår situation förändras och istället kan upplevelsen 

av exempelvis en svår sjukdom ses ur en positiv synvinkel. Om en person har en svag 
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upplevelse av sammanhanget krävs en stark upplevelse av hopp för att hantera en svår 

situation. Travelbee (1971) menar att när exempelvis en livskamrat blir allvarligt sjuk kan 

hoppet ses som en hjälp för ett för att den anhöriga ska kunna uppnå välbefinnande samt att 

se en väg igenom den svåra situationen (a.a). Fortsättningsvis i denna studie kommer den 

subjektiva upplevelsen som den anhörige upplever och beskriver att användas. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med sin make/maka med 

Alzheimers sjukdom i hemmet.  

Metod 

Metoden som tillämpades för att genomföra föreliggande studie var en litteraturstudie 

baserad på fyra patografier med kvalitativ ansats. Denna metod valdes därför att en kvalitativ 

ansats ansågs vara mest lämplig för att få svar till studiens syfte. Genom att utgå från en 

kvalitativ metod fokuserar enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) studien på 

människors upplevelser, erfarenheter, känslor samt uppfattningar. Då föreliggande studies 

syfte var att beskriva anhörigas upplevelser valdes patografier eftersom de enligt Häggblom 

och Mattsson (2007) är skrivna i självbiografisk form och behandlar egna erfarenheter, 

upplevelser av sjukdom och vård eller liknande erfarenheter om en livskamrats sjukdom (a.a).  

Datainsamling och urval  
För att finna patografiska böcker som svarade mot syftet användes LIBRIS (2014) som är en 

svensk bibliotekskatalog som uppdateras dagligen. Bibliotekskatalogens databas innehåller 

sju miljoner titlar som alla bibliotek i Sverige gemensamt har bidragit till.  

 

Sökord som användes var Alzheimers och biografier vilket gav 29 träffar. Det gjordes även 

en sökning med Alzheimers och patografi som inte gav några träffar. Inklusionskriterier som 

valdes var: patografier, detta för att undvika att textmassan i böckerna hade blivit tolkade av 

en mellanhand. Ett annat inklusionskriterie var att boken skulle vara utgiven efter år 1990 

eftersom att vården efter år 1990 enligt Socialdepartementet har förändrats för demenssjuka 

(a.a). Originalspråket på böckerna skulle vara svenska på grund av att vid översättning kan 

det enligt Willman m.fl. (2011) finnas risk för feltolkningar. Därför valdes detta som ett 

inklusionskriterie. För att undvika könsdominans hos författarna, valdes inklusionskriteriet att 
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det skulle vara en jämn könsfördelning av författare till böckerna, vilket medförde att en 

patografi skriven av en man valdes bort med hjälp av slumpen. Exklusionskriterier som 

användes var filmer och talböcker eftersom att en innehållsanalys av redan skrivet 

textmaterial skulle vara möjligt.  

 

Efter inklusions- och exklusionskriterier återstod fyra relevanta träffar i LIBRIS efter att en 

bok valts bort för att jämn könsfördelning skulle framstå. Dessa var: Den längsta ronden 

skriven av Edna Alsterlund (2010), Sagan om Gunnel skriven av Gösta Bohman (1990), 

Boken om E skriven av Ulla Isaksson (1994) och Stiltje: en berättelse om segling, kärlek och 

Alzheimers sjukdom skriven av Torsten Nylander (2003). Boken som valdes bort var År med 

Maria – att leva nära en demenssjuk skriven av Rickard Larsson (1994). 

Datamaterial   
Nedan följer en kortfattad presentation av de fyra patografiska verk som valdes till studien. 

 

Alsterlund, E. (2010). Den längsta ronden. Stockholm: Forum bokförlag. 

Edna Alsterlund arbetade som journalist på Se, där hon bland annat skrev sportrepotage. På 

ett uppdrag i Florida år 1979 intervjuade Edna Ingermar Johansson, världsmästare i 

tungviktsboxning. Trots att Ingemar var 16 år äldre än Edna var det kärlek vid första 

ögonkastet. Tillsammans levde de ett spännande och kärleksfullt liv fullt av resor och möten 

av olika slag. Efter 15 lyckliga år tillsammans börjar Edna oroas av förändringar i Ingemars 

personlighet. Han kör vilse och hittar inte hem, får humörsvängningar och beter sig bisarrt. 

Till slut kommer Edna till klarhet och förstår att Ingemar fått Alzheimers sjukdom och att 

Ingemar själv saknar all sjukdomsinsikt. Edna skriver öppenhjärtligt och sakligt om 

sjukdomens yttringar och de enorma kraven den friska partnern efterhand ställs inför. 

 

Bohman, G. (1990). Sagan om Gunnel. Stockholm: Bonnier.  

Gösta Bohman var en svensk politiker och år 1970-1981 var han partiledare för moderaterna. 

Hans maka Gunnel drabbades av Alzheimers sjukdom, vilket påverkade Göstas framgång 

inom politiken. I hans bok beskriver han om sin maka Gunnel som steg för steg bröts ner 

både psykiskt och fysiskt av sin sjukdom. Göstas bok skildrar tiden från de första tecknen 

som Gunnel visade fram till dess att han motvilligt fick lämna över henne till Åkersberga 

sjukhus där de fick ta hand om henne. Gösta berättar om sin upplevelse av att leva med 

Gunnel och vilka konsekvenser det haft för deras liv.  
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Isaksson, U. (1994). Boken om E. Stockholm: Bonnier. 

Ulla Isaksson var en framgångsrik författare och i boken om E skildrar Ulla en vacker 

kärlekshistoria som förändras när hennes make E insjuknar i Alzheimers sjukdom. Hon 

beskriver i sin bok hur svårt det är att sida vid sida leva med en make som har drabbats av en 

svår sjukdom, en sjukdom som dödar långsamt, brutalt och skoningslöst. Minnena från 

speciella stunder som de en gång delat var det till slut bara Ulla som mindes. 

 

Nylander, T. (2003). Stiltje. Stockholm: Nautiska Förlaget. 

Torsten Nylander arbetade som ingenjör på ett konsultföretag när han och hans fru Clary tog 

beslutet att släppa deras trygga liv i Kalmar. Tillsammans skulle de under ett års tid ta sin 

segelbåt ut på de stora haven. Livet på havet visade sig vara något de båda trivdes med och i 

nära 30 år var segelbåten Cantella deras hem. Hösten år 2000 tvingas paret att gå i land och i 

takt med att Clary blir allt sjukare får Torsten ta mer ansvar för sin maka. Torsten beskriver 

kärleks- och insiktsfullt de upplevelser han har då hans maka fått Alzheimes sjukdom.  

 

Analys 

Självbiografierna analyserades utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

Krippendorffs modell av manifest kvalitativ innehållsanalys. Denna analysmodell valdes 

eftersom att den var lättförstålig och det var lätt att följa de olika stegen i analysen. 

Analysmodellen kan enligt Graneheim och Lundmans (2004) användas för att vetenskapligt 

undersöka och förstå olika texter och dess innehåll. En innehållsanalys kan utföras utifrån en 

manifest eller latent ansats. Med en manifest ansats bearbetas textmaterialet och dess innehåll 

där det synliga i texten beskrivs. Med en lantent ansats undersöks handlingen i textmaterialet 

där forskaren sedan gör en tolkning på en djup nivå det vill säga vad som ligger bakom orden 

(a.a). En manifest ansats med latenta inslag användes när böckerna analyserades, vilket gav 

en textnära tolkning av böckernas innehåll. Innehållsanalysen ansågs lämplig för studien för 

att Dahlborg-Lyckhage (2012) framhåller att patografier innehåller delar av både manifest 

och latent innehåll, vilket bland annat beror på att texterna ofta innehåller en detaljerad och 

riklig beskrivning av människors tankar och upplevelser (a.a). 

 

Textmaterialet som fanns i de patografiska böckerna lästes ett flertal gånger av var och en för 

att få en överblick av innehållet. Därefter plockades meningsbärande enheter ut, som svarade 
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mot studiens syfte, även denna del av analysen gjordes var för sig. De utplockade 

meningsenheterna skrevs ner på ett Word dokument, därefter jämfördes och diskuterades de 

utplockade meningsenheterna till samstämmighet förelåg. Nästa steg var att göra en 

gemensam kondensering, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att de utvalda 

meningsenheterna kortas ner, utan att förändra essensen i de olika meningsenheternas 

innehåll. Därefter bildades koder, även denna del gjordes gemensamt. Koden talar om vad 

meningen handlar om. De koder som hade ett liknande innehåll det vill säga belyste samma 

område bildade tillsammans subkategorier. De bildade subkategorierna parades sedan ihop 

utifrån innehållet och på så sätt bildades kategorier. För att kontrollera att de bildade 

kategorierna inte hade förlorat essensen av innehållet jämfördes de med de utplockade 

meningsenheterna.  

Resultat 

Uppplevelsen av att leva med sin make/maka med Alzheimers sjukdom i hemmet 

reflekterades i tre kategorier ”förlora sin livskamrat”, ”vara otillräcklig” och ”leva i 

förnekelse” med tillhörande subkategorier (Figur 1). Dessa kategorier presenteras var för sig i 

löpande text tillsammans med tillhörande citat från datamaterialet för att stärka resultatet. 

Personerna från böckerna nämns vid förnamn där Edna, Gösta, Torsten och Ulla är de 

anhöriga och Clary, E, Gunnel och Ingemar är personerna med Alzheimers sjukdom.  

 

 

Figur 1. Bildade kategorier med tillhörande subkategorier 

 



 

13 

 

Förlora sin livskamrat 

I kategorin Förlora sin livskamrat reflekterades upplevelser av förlust. Förlusten speglades i 

underkategorierna längtan, frustration, sorg och ensamhet. I början av sjukdomen upplevde 

de anhöriga små förändringar hos sin makes/makas beteende samt att minnet försämrades. 

Med tiden förlorades livskamraten och de anhöriga upplevde sig till sist som en vårdare 

istället för en make/maka. De roller som tidigare föll sig naturligt under deras liv tillsammans 

upphörde sakta i takt med att sjukdomen eskalerade. Tolkningen visade flera gemensamma 

upplevelser vid förlust av sin livskamrat.  

 

Längtan 

I underkategorin längtan speglades en gemensam upplevelse bland de anhöriga, en längtan 

efter det liv som varit innan sjukdomen bröt ut. Torsten beskrev längtan som den tiden när 

han och Clary var två individer som kompletterade varandra med självständiga åsikter. En 

vardag där diskussioner ledde fram till skratt och glädje som bidrog till ett kärleksfullt 

äktenskap. Gösta upplevde en längtan efter sin fru då hon på grund av sin sjukdom gick 

tillbaka i sin utveckling från att vara vuxen till att vara barn. Han beskrev att Gunnel tog över 

rollen som hans flickor brukade ha när de var små. De kom in i hans sovrum för att sova 

tillsammans med honom. Nu var det Gunnel som tyst och stilla kröp ner vid hans sida i 

sängen. Ulla längtade efter någon att dela sin sorg och glädje med. Hon beskrev en situatuon 

där hon visade sina känslor genom tårar och förtvivlan och E reagerade inte på det sättet som 

han alltid hade gjort, vilket gjorde ont i henne. Istället för att räcka ut sin hand och trösta Ulla 

stirrade han tomt på henne.  

 

Hjärtat värkte av längtan efter min store, starke, gode man som under så 

många år varit min allra bäste vän i livet (Alsterlund, 2010, sid. 45-46.) 

 

Ensamhet 

Upplevelsen av ensamhet var något som förekom hos några av de anhöriga. Ensamheten blev 

tydlig i samband med förlusten av deras make/maka. Enligt Edna upplevde hon ensamhet i 

takt med att hon och Ingemar isolerades från omvärlden. Anledningen till detta var att 

Ingemar behövde all hennes uppmärksamhet, vilket gjorde att hon var tvungen att finnas vid 

hans sida dygnet runt. Hon tyckte att det fanns vissa svårigheter med att leva i bundenhet när 

hon tidigare jobbat som journalist där hon mötte nya människor varje dag. Edna hade också 
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känt sig ensam under Ingemars sjukdomsutveckling då hon många gånger fick göra egna 

antaganden om hur hans sjukdom hade utvecklats. Torsten beskrev en situation när han 

försökte prata om sina gamla minnen tillsammans med Clary. Trots utmålande beskrivningar 

av deras resor kom Clary inte ihåg någonting av det han berättade för henne. När Torsten 

förstod att han inte längre kunde kommunicera tillsammans med Clary kände Torsten sig 

ensam, trots att de ständigt var tillsammans var de samtidigt ensamma. De hade inte längre 

något utbyte av varandra. Han upplevde det som om Clary bara var närvarande rent 

kroppsligt och att hennes personlighet var långt borta.  

 

Clary tog fortfarande inte till sig någonting och jag visste att mina försök 

till målande utläggningar numera var verkningslösa. Inte bara våra 

seglingar var borta, hela hennes liv var utsuddat och kvar fanns i stort 

sett bara tomhet. (Nylander, 2003, sid. 176) 

Sorg 

Sorg var en upplevelse som några av de anhöriga beskrev likt en process där sorgen 

eskalerade i takt med att sjukdomen utvecklades. Personligheten hos deras livskamrat 

förtvinade och till sist återstod bara det som anhöriga upplevde vara ett skal. Edna beskrev 

trots att den vidriga sjukdomen förvandlade Ingemar till en självupptagen, sexistisk och 

misstänksam man fanns det stunder då hans gamla personlighet trädde fram. När det hände 

älskade hon honom lika starkt som tidigare och var lycklig för just det ögonblicket. Hon 

sörjde över att Ingemar inte alltid var den personen som hon en gång lärde känna och levt 

lycklig med. Edna menade att den sanna kärleken övervann allt. Dock delade inte Ulla denna 

uppfattning då hon beskrev att hon försökte vårda sin make i hemmet längre än vad hon 

egentligen förmådde. På grund av bristande ork hade Ulla till slut inget annat val än att ta 

hjälp av sjukvården. Hon upplevde sorg över att inte haft det tålamodet och den ork som 

krävdes för att vårda sin make hela vägen. Under tiden E bodde kvar hemma upplevde Ulla 

sig vara behövd av E då han krävde henne vid sin sida 24 timmar om dygnet. När E sedan 

hamnade på sjukhuset beskrev Ulla att hon kände sig död eftersom dels E inte längre hade 

behov av henne och dels för att det som en gång varit deras gemensamma lycka inte längre 

fanns kvar.   

 

Efter frukosten somnade hon ett par timmar, vaknade och tittade 

oförstående på mig. ”Vem är du?”. Jag visste att en dag skulle frågan 
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komma, ändå kändes det som ett hugg i bröstet. ”Din man”, svarade jag. 

(Nylander, 2003, sid. 169). 

 

Frustration 

Den sista underkategorin i kategorin Förlora sin livskamrat var frustration som visade sig 

vara en gemensam upplevelse bland de anhöriga som vårdade sin partner med Alzheimers 

sjukdom. Frustrationen hos de anhöriga upplevdes i samband med förändringen av deras 

livskamrat. Torsten upplevde en frustration när Clary många gånger inte klarade sig själv. 

Han fick ett flertal gånger bita sig i tungan och dra några djupa andetag för att inte säga något 

dumt till henne. En påtaglig situation som Torsten beskrev var när Clary frågade samma fråga 

gång på gång i tio minuter. Han var då tvungen att behärska sig till det yttersta och påminna 

sig själv om att hon inte var besvärlig och att det var hennes sjukdom som styrde hennes 

handlingar. Han upplevde även frustration över att inte kunna kontrollera sina känslor och 

samtidigt upplevde han en uppgiven trötthet där ingenting längre betydde någonting. Även 

Edna upplevde den frustration som Torsten beskrev om att få samma fråga om och om igen 

där hon likt Torsten var tvungen att hantera sin frustration. Edna beskrev ytterligare en 

situation där frustrationen trädde fram, vilket var när hon och Ingemar skulle flytta tillbaka 

till Sverige och hon skulle börja packa ihop alla deras saker. Dagen efter hade Ingemar 

vaknat tidigare än henne och hittat flyttlådan som han överlyckligt genast börjat packa upp. 

Gösta relaterade sin frustration till en skidresa där Gunnel fick problem med sin pjäxa. När 

Gösta försökte reparera skadan provisoriskt var det nästan omöjligt att få Gunnel att förstå 

hur hon skulle bete sig, vilket medförde att han blev frustrerad och röt och skrek åt henne. En 

annan situation som Gösta beskrev var när Gunnel fick sin diagnos och han upplevde 

frustration över att han inte hade gjort något för att hjälpa henne på grund av den okunskap 

Gösta hade om sjukdomen. Han upplevde då en känsla av otillräcklighet eftersom han kunde 

ha underlättat och mött Gunnel med förståelse istället för irritation och förebråelse.  

 

Vara otillräcklig 

Kategorin Vara otillräcklig speglades i underkategorierna ständig oro och skuldkänslor. Det 

framgick att otillräcklighet var en gemensam upplevelse hos de anhöriga. Upplevelsen av att 

vara otillräcklig beskrivs som en känsla av misslyckande då varken tålamod eller ork räckte 

till. De anhöriga kände sig otillräckliga när de var tvungna att överlåta ansvaret av deras 
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livskamrat till någon annan. Otillräckligheten visade sig även genom andra upplevelser såsom 

ständig oro och skuldkänslor.  

 

Till detta kom en viss motvilja mot att ”lämna bort henne”, beroende på 

orsaker som jag inte kunde förklara ens för mig själv. Kanske känslan av 

ett misslyckande, att överlåta ansvaret till någon annan. Säkert en fånig 

inställning med det var så jag kände det. (Nylander, 2003, sid. 146-147). 

 

Ständig oro 

Det visade sig att de anhöriga upplevde en oro när de inte alltid räckte till. Gösta beskrev 

flera situationer när Gunnel gick vilse trots att hon befann sig i miljöer som hon var van att 

vistas i. Gösta fick då tillbringa flera timmar av oroligt letande efter henne. Det kunde till 

exempel vara när Gunnel hade hälsat på deras dotter som bodde i närområdet och när hon 

sedan skulle ta sig hem igen kunde hon inte hitta hem själv. Även Ulla beskrev en liknande 

händelse när E försvann ifrån henne när de befann sig på en flygplats och hon upplevde då en 

liknande känsla av oro. Däremot beskriver Torsten att hans upplevelse av oro var när han 

skulle lämna över ansvaret av Clary till personalen på ett boende. Anledningen till oron var 

att Torsten inte kände tillit till att vårdpersonalen skulle räcka till för Clarys behov. 

 

En enda skall under natten vända på dem som inte orkar själva. En enda 

skall hjälpa dem på toaletten. En enda skall torka dem i ändan. En enda 

skall i en svår stund finnas till hands och trösta. Det är en omöjlighet att 

det skall fungera, hur ambitiös och duktig vårdarna än är. (Nylander, 

2003, sid. 160) 

 

Skuldkänslor  

Genom att ständigt bära en känsla av att vara otillräcklig upplevde de anhöriga skuldkänslor 

gentemot deras make/maka. De anhöriga kände framförallt en skuld när de var tvungna att 

flytta isär från sin livskamrat. Skuldkänslorna uppstod på grund av att de anhöriga inte orkade 

vårda sin make/maka i hemmet hela vägen.  

 

Med tungt hjärta bestämde jag att vi måste flytta ifrån varandra. Jag såg 

ingen annan utväg (...). Dagen blev ett enda långt helvete. Samvetet 
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läxade upp mig för att jag svikit min plikt och fallit för den lättaste 

lösningen. (Nylander, 2003, sid. 181) 

 

Edna beskrev en situation när hon skulle ge Ingemar ett läkemedel. För att Ingemar skulle ta 

läkemedlet påstod hon att tabletterna han fick var vitamintillskott. Under hela deras 

äktenskap hade hon och Ingemar varit ärliga mot varandra. När hon för första gången 

tvingades att ljuga svek hon hans förtroende, vilket bidrog till att hon kände sig skyldig och 

hon fick därmed skuldkänslor. Torsten fick skuldkänslor när han tog sig friheten att ta egen 

tid till exempel när han skulle veckohandla eller utföra andra ärenden. Han ansåg att han 

lättast gjorde dessa småärenden själv, trots att han visste att Clary kände sig övergiven. Trots 

upplevelsen av skuld, kunde han samtidigt känna en känsla av lättnad då han fick tid för sig 

själv. Även Edna upplevde en skuld när hon tog tid för sig själv.  

 

Det känns ännu overkligt att jag snart ska kunna gå ut genom dörren och 

göra vad jag vill i flera timmar. Utan att behöva be och krusa och i detalj 

redogöra för någon av vilken orsak jag lämnar huset och ange exakt hur 

lång tid detta kommer att ta. (Alsterlund, 2010, sid. 191). 

 

Leva i förnekelse 

I den tredje och sista kategorin Leva i förnekelse framgick det upplevelser av förnekelse. 

Förnekelsen yttrade sig i underkategorierna hoppet och komma till insikt. Anhöriga förnekade 

inför sig själva vad som hände och vägrade inse sin makes/makas sjukdom. De anhöriga 

valde att skydda sig själva och sin livskamrat genom att inte tala om det svåra som pågick. De 

valde som ersättning att leva i förnekelse istället för att inse problemen som fanns och valde 

därmed att anpassa vardagen efter problemen som uppstod. Exempelvis Edna som anpassade 

sig själv och deras vardag efter Ingemars humör, istället för att komma till insikt att Ingemar 

var sjuk. De anhörigas upplevelser av förnekelse kunde även bidra till att de ibland kunde 

känna att hoppet fanns kvar. Till sist övergick upplevelsen av förnekelse till att de anhöriga 

kom till insikt om sjukdomen.  

 

Aldrig har jag så tydligt förstått, hur instinktivt vi skyddar oss genom att 

inte tala om det svåra som sker med oss. Före orden kan vi tränga undan 

och hålla borta, men när orden kommit ut i luften förändrar de 
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verkligheten, tvingar oss att se och begripa just det vi inte vill begripa. 

Och det upprättas styrka går ifrån oss. (Isaksson, 1994, sid.71). 

 

Hoppet  

Genom att de anhöriga förnekade sin make/makas sjukdomstillstånd fanns ett litet hopp alltid 

kvar. Ulla beskrev att hon hoppades att E skulle återgå till den man han en gång var istället 

för att dö ifrån henne. Edna beskrev att hoppet fanns kvar genom att Ingemar emellanåt 

visade sin underfundiga typiska humor, vilket gav henne tillbaka hoppet om att allt kanske 

skulle bli bra igen. Ett tecken som fick Torsten att uppleva hopp var när Clarys leende trädde 

fram som en påminnelse om gamla tider. Gösta beskrev hoppet när han försökte locka fram 

något från det förflutna och på sätt påminna Gunnel om gamla tider i hopp om att hon skulle 

minnas och på så sätt även må bra.  

 

Komma till insikt 

Efter att de anhöriga levt i förnekelse kom de till slut till insikt över att deras make/maka inte 

var den personen de en gång varit utan en person som hade Alzheimers sjukdom. Gösta 

beskrev en situation när hans dotter som själv var sjuksköterska försökte få honom att inse att 

Gunnel inte kommer att bli bättre. Dottern menade att önsketänkandet om att allt skulle bli 

bra igen bara skulle göra det hela värre. Ulla framförde att hon kom till insikt att E var sjuk 

när han slutade förstå vad hon sa och istället för att fortsätta klandra honom för gamla synder 

valde hon att komma till insikt att E var hjälplös. När Edna kom till insikt vilken hemsk 

sjukdom hennes man drabbats av upplevde hon sig som hjälplös. Hon kände att situationen 

hon befann sig i visste hon inte hur hon skulle hantera eller hur hon skulle gå vidare för att 

hjälpa Ingemar. För att klara av situationen försökte hon läsa sig till om vad sjukdomen 

innebar för både henne och Ingemar men det slutade i känslor av förtvivlan och hjälplöshet.  

 

Sakta började jag förstå vilken fruktansvärd sjukdom Alzheimer är. Jag 

viste det i teorin men som alltid ger praktiken den riktiga kunskapen. Jag 

insåg att vägen till slutet är ohyggligt lång och svår. (Nylander, 2003, sid. 

144).  

 

Syster Evelyns budskap kom mig att med förtvivlan inse hela vidden av 

den förlust som jag själv skulle drabbas av. Min son försökte trösta mig. 

”Det går inte att att vrida utvecklingen tillbaka! Du måste förstå, att det 
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erbjudande som nu står till buds är det bästa inte bara för mor utan också 

för dig själv.” (Bohman, 1990, sid. 91) 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Syftet med föreliggande studie var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med sin 

make/maka med Alzheimers sjukdom i hemmet. Metoden som användes var en 

litteraturstudie med kvalitativ ansats. Metodvalet att använda en kvalitativ metod visade sig 

vara lämpligt eftersom syftet i föreliggande studie får betraktas som besvarat. Vald metods 

styrkor är att den hjälper till att få en helhetsbild av textmaterialet samt en förståelse för de 

anhörigas upplevelser med en bibehållen essens. Polit och Beck (2012) betonar att om en 

kvalitativ studie används så kan personliga berättelser som belyser människors upplevelser av 

känslor och erfarenheter innefattas (a.a). I denna studie utgjordes utgångstexten av 

patografier som kan betraktas som en skriftlig personlig berättelse, därför ansågs därför vara 

lämpligt utgå från patografier för att besvara studiens syfte. Holme och Solvang (1997) menar 

att patografier kan bidra till att ge en helhetsupplevelse som innefattar en djup personlig 

förståelse (a.a). Fördelar med att utgå från patografiska böcker är att författarna till böckerna 

kan ses som en ursprungskälla då innehållet enbart baseras på författarens egna tolkningar 

och upplevelser. En annan fördel av att utgå från patografier kan vara att författarna själva 

valt vilka upplevelser de vill beskriva i sina böcker, vilket medför att läsaren kan ta del av 

författarens verkliga upplevelser. Detta kan även vara en nackdel då författarna kan välja att 

ta bort händelser som skulle kunna vara betydelsefulla för studiens resultat. Ett exempel 

skulle kunna vara händelser som kränker deras livskamrat eller deras egen identitet. 

Anledningen till att författarna skulle välja bort liknande händelser skulle kunna vara för att 

skydda sig själva eller deras livskamrat. En annan nackdel med patografier kan vara om 

otydligheter vid läsning av böckerna uppstår, kan inte frågor ställas till författarna för att 

klargöra innehållet (a.a.). När patografiernas textinnehåll lästes var upplevelserna tydligt 

beskrivna och därför uppstod inget behov av att ställa klargörande frågor till de olika 

författarna. Därför ansågs detta inte ha påverkat resultatet.  

För att få svar på studiens syfte kunde även en intervjustudie med kvalitativ ansats ha utförts. 

Priebe och Landström (2012) framhåller att en intervjustudie kan med fördel göras för att få 
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ta del av en persons livshistoria (a.a). Fördelar med att göra en intervjustudie kan vara att 

följdfrågor kan ställas direkt till respondenten under själva intervjutillfället om missförstånd 

skulle uppstå. Nackdelar med att göra intervjuer med anhöriga kan antas bli svåra då anhöriga 

många gånger kanske inte känner tillit och förtroende för att dela med sig av sina 

känsloladdade upplevelser. Därför valdes denna metod bort då resultatet kunde ha påverkats. 

Dessutom ansågs tiden inte räcka till för att göra en intervjustudie. 

Även en litteraturstudie baserad med kvalitativ ansats baserad på vetenskapliga artiklar skulle 

kunna ha använts för att få svar på studiens syfte. Fördelarna med att utgå från vetenskapliga 

artiklar kan vara att informationen kring anhörigas upplevelser redan finns sammanställd. 

Detta kan också ses som en nackdel då det kan ses som en andrahandskälla där någon redan 

tolkat anhörigas upplevelser. Segesten (2012) skriver att en litteraturstudie utifrån 

vetenskapliga artiklar kan medföra att viktig information och kunskap går förlorad. Därför 

valdes detta metodval bort då en tolkning av anhörigas upplevelser ville göras utifrån en 

förstahandskälla.  

 

Vid första sökningen i LIBRIS visade det sig att ordet patografi inte var en framkomlig väg. 

Patografier är enligt Häggblom och Mattsson (2007) en ny genre i svensk litteratur, vilket kan 

vara anledningen till varför sökningen inte gav några träffar. Trots detta valdes begreppet 

patografier att få kvarstå vid sökningen, men sökningen utökades ned orden Alzheimer och 

biografi, då biografi fanns med som förslag i LIBRIS ämneskatalog. Denna sökning 

resulterade i 29 träffar, vilka innefattade böcker, filmer och talböcker. En av de valda 

böckerna återfanns även som talbok, dock exkluderades talboken då det ansågs lämpligt att 

utgå från redan skrivet material. Genom att utgå från böcker med skriven text kunde 

tolkningar av författarens egna upplevelser utföras 

 

Inklusionskriteriet årsbegränsning som innefattade att böckerna skulle vara utgivna efter år 

1990 valdes därför att Sveriges hälso- och sjukvård är under ständig utveckling. Denna 

begränsning kan ha påverkat resultatet eftersom Socialdepartementet (2003) skriver att det 

skedde en omfattande förändring inom hälso- och sjukvården i början på 1990-talet. 

Anhörigas upplevelser i de båda tidigare böckerna med utgivningsår 1990 samt 1995 kan ha 

påverkats av att det t.ex inte fanns samma stöd att tillgå från sociala medier ej heller lika 

omfattande stöd till anhöriga och hemtjänstpersonal som det finns idag. Valet att begränsa 

urvalet från år 1990 anses inte ha påverkat studiens resultat i någon större omfattning 
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eftersom författarna till patografierna beskriver liknande upplevelser av hur det är att leva 

med sin make/maka i hemmet oavsett om boken var skriven på 1990-talet eller 2010-talet. 

Genom att använda svenska böcker valdes andra inklusionskriteriet som var att böckernas 

orginalspråk skulle vara svenska, vilket ses som en fördel för studiens resultat samt för att 

feltolkning skulle undvikas. Olsson och Sörensen (2011) framhåller att det är viktigt att 

forskaren vid tolkning av ett textmaterial behärskar språket som används. Detta styrks även 

av Willman m.fl. (2011) som poängterar att vid översättning av en text kan misstolkningar 

ske (a.a).  

 

Inklusionskriteriet att ha en jämn könsfördelning valdes då Määttä och Öresland (2009) 

påtalar att det finns en viss skillnad mellan män och kvinnor då de kan uppfatta och tolka 

situationer olika. Kvinnor ses historiskt som mer inriktade på relationer samt att de uppfattas 

som vårdare av barn och gamla medan män historiskt ses som mer individuella, autonoma 

och som familjens beskyddare (a.a). Det fanns tre manliga författare till patografierna. Det 

slumpmässiga urvalet gjordes med hjälp av tre vita nummerlappar, varvid två nummerlappar 

drogs fram och de två patografier som representerade de två valda nummerlapparna fick ingå 

i studien. Sättet som användes för att minimera bokantalet från fem till fyra anses inte ha 

påverkat resultatet eftersom upplevelserna hos författarna var likartade. När sedan 

patografiernas innehåll om upplevelser studerades framkom det att detta kriterium gällande 

jämn könsfördelning kanske inte hade varit nödvändigt eftersom det inte märktes någon 

könsbunden skillnad gällande beskrivning av deras upplevelser. Resultatet visade att en 

persons upplevelser är unik och grundade sig inte i vilket kön författaren hade. Däremot 

visade det sig att författarnas olika yrken troligtvis hade haft en betydande effekt på hur 

upplevelserna beskrevs i böckerna och därmed har detta påverkat resukltatet. Det framgick att 

tre av författarna hade yrken där skrivandet och yttrandet hade en framstående roll. Den 

fjärde författaren hade ett yrke som inte involverade någon form av yttrande. Trots att tre av 

författarna hade yrken som underlättade för deras förmåga att skriva var det den fjärde 

författaren som uttryckte sina känslor och upplevelser på en djupgående nivå.  

 

Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av Krippendorffs modell ansågs vara lämplig då 

den var tydlig och lätt att förstå eftersom att den var uppdelad i olika steg. Nedbrytningen till 

delar och sedan bygga helheter med hjälp av kategorier gjorde att helheterna kring anhörigas 

upplevelser växte fram. Tillvägagångssättet och sammanställningen av innehållet har 

naturligtvis påverkat resultatet. Någon förförståelse att tala om fanns inte eftersom ingen av 
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oss har arbetat inom demenssjukvården och ej heller har någon personlig erfarenhet av 

demenssjuka personer. Om någon annan skulle genomföra studien på valda böcker är det inte 

att säkert att resultatet skulle bli detsamma.  

 

Eftersom patografier både har delar av ett manifest och latent innehåll ansågs det lämpligt att 

utgå från en manifest ansats med latenta inslag, för att en förståelse för författarens dolda 

samt synliga budskap i texten skulle fås. Ett exempel på en manifest ansats med latent inslag 

är ”Hjärtat värkte av längtan efter min store, starke, gode man som under så många år varit 

min allra bäste vän i livet (Alsterlund, 2010, sid. 45-46.)”. Det manifesta i texten var att 

författaren hade en längtan medan den latenta tolkningen kan vara förlusten av sin livskamrat.  

Graneheim och Lundman (2004) menar att genom att utgå från en manifest ansats bearbetas 

textmaterialet så att essensen tydliggörs, i jämförelse med en latent ansats där handlingen i 

texmaterialet undersöks och sedan görs en tolkning av innehållet på en djup nivå för att finna 

det som ligger dolt i textmaterialet.  

 

Resultatet får anses ha en relativt hög trovärdighet, eftersom meningsenheterna plockades ut 

var för sig. Olsson och Sörensen (2011) påtalar att den enklaste formen för att förstå 

textmaterial är genom att ta ut meningsbärande enheter (a.a). När de meningsbärande 

enheterna togs ut förelåg vissa svårigheter att veta hur omfattande mängd text som skulle 

plockas ut så att essensen i texten inte skulle gå förlorad. Speciellt när en upplevelse beskrevs 

var det svårt att hålla textmaterialet till ett visst antal meningar på grund av att tidigare 

innehåll som lästs ansågs tillhöra senare beskriven upplevelse. Detta styrks av Slovic m.fl. 

(2004) som menar att upplevelsen alltid utgår från en erfarenhet (a.a). Det visade sig finnas 

en viss svårighet att koda de kondenserade meningarna eftersom risken för att förlora 

essensen i texten fanns. Om essensen gick förlorad kunde resultatet sakna trovärdighet. 

Bildningen av kategorier ansågs vara svår då ett flertal av upplevelserna gick att placera 

under fler än en kategori. Graneheim och Lundman (2004) menar att det kan vara svårt att 

kategorisera en persons upplevelser då dessa ofta går ihop med varandra (a.a). De bildade 

subkategorierna ansågs tydliggöra koden och samtidigt ligga till grund för kategoriernas 

trovärdighet. Detta talar för att analysprocessen har bidragit till en djupare och sanningsenligt 

resultat.  



 

23 

 

Resultatdiskussion 
De anhöriga upplevde att Alzheimers sjukdom inte bara var en sjukdom där minnet sakta 

försämrades utan att det även innebar en påtaglig förslust av sin make/maka. De anhöriga 

beskrev att livet som de en gång levt tillsammans i ett lyckligt och tryggt äktenskap 

förändrades i takt med sjukdomen eskalerade. De anhöriga upplevde sig till sist vara en 

vårdare till sin livskamrat istället för en make/maka.  Detta styrks av Välimäki m.fl. (2012) 

som påtalar då deras studie visade att upplevelsen av att vara anhörig till en person med 

Alzheimers sjukdom beskrevs som en övergång från att vara en make/maka till att bli en 

vårdare till sin livskamrat. Ory, Hoffman, Yee, Tennstedt och Schulz (1999) poängterar att 

vara anhörig och vårda en person med en demenssjukdom tvingas lägga ner majoriteten av 

deras tid på att vårda sin familjemedlem, vilket även styrks av Aggarwal m.fl. (2003) som 

menar att vårdandet av sin familjmedlem beskrivs som ett 24 timmars jobb som både är 

utmattande och stressigt. Det framgår att anhörigas psykiska och fysiska hälsa påverkas. Den 

psykiska och fysiska ohälsan visas genom att anhöriga som lever med sin livskamrat upplever 

sin situation som påfrestande och tung på grund av att de ständigt måste vårda och se efter sin 

make/maka. Aggarwal m.fl. (2003) beskriver att även känslor av ensamhet och social 

isolering kan vara faktorer som har en psykisk negativ påverkan hos de anhöriga. 

 

Det framgick i resultatet att anhörigas make/maka krävde all deras uppmärksamhet dygnet 

runt, vilket ledde det till att de anhöriga valde att försumma sitt sociala liv med sin 

omgivning. Marcusson m.fl. (2011) menar att många anhöriga drar sig undan bekanta och 

vänner då de upplevde sig ständigt trötta av bruten nattsömn något som var vanligt 

förekommande. De anhöriga valde även att försumma sitt sociala liv då de upplevde en 

rädsla över att deras livskamrat skulle göra eller säga något opassande i sociala sammanhang 

(a.a). Trots att anhöriga spenderade all sin tid åt deras livskamrat visade resultatet att de ändå 

kände sig ensamma. Ensamheten trädde fram då de inte längre kompletterade varandra som 

de en gång gjort. De anhöriga upplevde deras livskamrat som ett skal då personligheten som 

de en gång kände till inte längre fanns kvar. Upplevelsen av att inte längre kunna föra en 

normal diskussion med sin livskamrat gav anhöriga känslan av att de inte längre hade något 

utbyte av deras livskamrat som tidigare. Marcusson m.fl. (2011) menar att relationen 

påverkas starkt av att kommunikationen inte fungerar som den tidigare gjort (a.a). Genom att 

ständigt behöva upprepa samma svar på frågor och inte kunna föra en normal diskussion 

med sin livskamrat påvisades i resultatet vara väldigt frustrerande, vilket även styrks av 

Butcher, Holkup och Buckwalter (2001) som menar att många anhöriga till Alzheimer sjuka 
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personer upplever att leva tillsammans sin make/maka som frustrerande. Wuest m.fl. (1994) 

menar att anhöriga upplevde att deras make/maka kändes som en främling då de inte längre 

kunde kommunicera med varandra (a.a). Det kan antas att trots de anhöriga upplevde sin 

make/maka som en främlig valde de att bortse från sina egna behov och tillgodose sin 

makes/makas behov genom att fortsätta leva i hemmet tillsammans. Socialstyrelsen (2007) 

menar att det är viktigt att för den äldre att få bo kvar i den egna bostaden som präglas av 

minnen och familjehistoria, vilket kan medföra en känsla av trygghet uppstår. Liaschenko 

(1994) bedömer dock att vård i det egna hemmet inte är idealt då det kan förändra känslan av 

hemmet som en fristad. Hemmet bör vara en plats där personen ska känna sig trygg och inte 

kännas som en arbetsplats. Detta poängterar även Aggarwal m.fl., (2003) som beskriver att 

anhöriga uppplever deras hem som ett fängelse eftersom de inte längre har möjligheten till 

den frihet de en gång haft (a.a). Det kan antas att hemmet upplevs som en plats där 

frustration och sorg skapas. Sorg är enligt Rocha Pereira och Rebelo Botelho (2011) en 

vanlig upplevelse som anhöriga känner när de lever tillsammans med och samtidigt vårdar 

av sin livskamrat i hemmet.  

 

Det framkom i föreliggande studies resultat att de anhöriga upplevde en sorg när deras 

make/maka förlorades till sjukdomen och blev en person som de inte kände igen, dock valde 

de att stanna kvar och finnas där för sin make/maka med tanken att kärleken övervinner allt 

(a.a). Det kan antas att vårdandet av sin livskamrat kan ses som en självklarhet till en början 

men när sjukdomen eskalerar förlorar de anhöriga sin livskamrat till sjukdomen och 

vårdandet som kändes som en självklarhet kan istället övergå till ett tvång. Marcusson m.fl. 

(2011) menar att många anhöriga känner en plikt av att vårda och fortsätta leva tillsammans 

med sin livskamrat, vilket styrks av Albinsson och Strang (2012) som påtalar att anhöriga 

känner en plikt att inte svika löftet av att ta hand om varandra i nöd och lust (a.a.). Trots 

känslan av att kärleken övervinner allt kan det antas att anhöriga upplever en sorg över att 

framtiden inte blev som planerat. Detta styrks av Butcher, Holkup och Buckwalter (2001) 

som påtalar att anhöriga upplever en förlust av de kommande åren som pensionär 

tillsammans med sin livskamrat, vilket beskrivs som de gyllene åren tillsammans.  

 

Otillräcklighet var en gemensam upplevelse som framkom i resultatet. De anhöriga upplevde 

sig vara otillräckliga då orken och tålamodet inte räckte till. De anhöriga upplevde även en 

känsla av misslyckade när de till sist fick lämna över ansvaret av deras livskamrat till 

vårdpersonal på en vårdenhet. Wuest m.fl. (1994) skriver att flera anhöriga upplevde att det 
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var en smärtsam process att placera deras livskamrat på en vårdenhet då det var svårt att 

släppa taget om deras make/maka (a.a). Det kan antas att anledningen till att anhöriga 

upplevde det svårt att placera sin livskamrat på en vårdenhet kan vara bristen på 

kommunikation då de inte vetat vad deras livskamrat hade önskat. Wuest m.fl. (1994) påtalar 

att anhöriga kan ha lättare att släppa taget om deras livskamrat om en diskussion tillsammans 

kring makens/makans önskningar vid livets slutskede gjorts tidigare. Resultatet visade även 

att upplevelsen av att känna sig otillräcklig kunde leda till att de anhöriga upplevde 

skuldkänslor samt en ständig oro då orken som krävdes för att vårda deras livskamrat inte 

räckte till. Detta styrks av Albinsson och Strang (2012) som menar att anhöriga kunde få 

skuldkänslor över att de inte räckt till när de tvingades ta hjälp av en vårdenhet. Rocha 

Pereira och Rebelo Botelho (2011) menar att skuldkänslor kan vara en vanlig upplevelse som 

anhöriga känner under tiden då de fortfarande lever tillsammans och samtidigt vårdar deras 

livskamrat. I resultatet framkom det också att de anhöriga upplevde en brist på ork som 

medförde skuldkänslor, vilka förstärktes när egentid togs. En bidragande faktor som uppstod 

när skuldkänslorna trädde fram var att de anhöriga valde att försumma sina egna behov av 

egentid för att de hellre ville vara tillgängliga för deras livskamrat. En annan bidragande 

faktor som framgick i resultatet var att de anhöriga försummade tid för sig själva då de 

upplevde en ständig oro.  

 

I resultatet visade sig den ständiga oron både när de skulle lämna deras livskamrat ensam och 

när de skulle lämna över ansvaret till vårdpersonal på en vårdenhet då tillit saknades. Galvin, 

Todres och Richardson (2005) menar att känslan av tillit för en vårdenhet inte skapas hos 

anhöriga förrän de upplever en trygghet och vågar lita på vårdpersonalen vid överlämning av 

deras make/maka. Genom att känna en trygghet för vårdpersonalen kan de anhöriga ta sig tid 

för återhämtning under den period då deras livskamrat befinner sig på en vårdenhet (a.a). Om 

anhöriga inte tog den tid för sig själv som de egentligen behövde, kan det medföra att de till 

sist kan få en psykisk eller fysisk ohälsa. Ohälsan kan bidra till att anhöriga själva till sist blir 

sjuka, vilket i sin tur kan leda till att de inte orkar vårda sin livskamrat. Detta styrks av 

Välimäki m.fl. (2012) som menar att anhöriga kan uppleva en oro över att själva bli sjuka 

eller drabbas av ett mentalt sammanbrott, då det skulle kunna leda till att de anhöriga själva 

inte orkar vårda och leva tillsammans med sin livskamrat i hemmet. Vidare visade resultatet 

att anhöriga upplevde en viss oro för att deras livskamrat ska gå vilse när de befinner sig 

utanför hemmet, vilket styrks av Jansson och Grafström (2011) som poängterar att anhöriga 

kan uppleva en oro när deras make/maka befinner sig utanför hemmet.  
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Studiens resultat påvisade att de anhöriga förnekade deras makes/makas sjukdom för att 

skydda både sig själv och deras livskamrat från verkligheten. De anhöriga anpassade hellre 

deras vardag efter deras livskamrat och de problem som uppstod än att inse vilka problem 

som fanns. Cullberg (2006) menar att förnekelse är en karaktärisk försvarsmekanism hos 

människor. Genom att förneka något accepterar personen inte den väsentliga och egentliga 

innebörden av en hotbild såsom vid ett sjukdomsbesked. Resultatet visade även att de 

anhöriga levde i förnekelse eftersom de ständigt hoppades att deras livskamrat skulle bli frisk 

och återgå till sitt gamla jag. Tecken som påminde de anhöriga om deras livskamrats gamla 

jag inbringade en känsla av hopp. Genom att ständigt hoppas bidrog det till att de anhöriga 

fortsatte att leva i förnekelse istället för att komma till insikt. Efter en tid i förnekelse kom de 

anhöriga till insikt att deras make/maka inte var den personen de en gång varit. Butcher m.fl. 

(2001) skriver att när de anhöriga kom till insikt om vilken situation de befann sig i, försökte 

de själva hitta fakta om sjukdomen för att få en insikt om vad sjukdomen innebar. Detta 

styrks även från resultatet som visade att några av de anhöriga försökte läsa sig till om vad 

sjukdomen innebar för att klara av situationen de hamnat i (a.a). Genom att anhöriga kommer 

till insikt och därmed får en inblick över vad Alzheimers sjukdom innebär kan det leda till att 

de tar vara på den tiden de har kvar tillsammans. Välimäki, m.fl. (2012) poängterar vikten av 

att komma till insikt kring sjukdomsförloppet och dess påverkan av framtiden. Det anses även 

viktigt att glädjas över de bra stunderna med sin livskamrat då dessa oftast är få (a.a.). I takt 

med att sjukdomen eskalerar blir de bra stunderna färre då förmågan att kommunicera och att 

glädjas av varandra till sist avtar helt.   

Slutsats 

Föreliggande studie visar att anhörigas upplevelser av att leva med sin make/maka med 

Alzheimers sjukdom i hemmet främst var negativa. Deras livssituation upplevdes som 

krävande och främmande i förändringen hos deras livskamrat. Genom att leva tillsammans 

med en person med Alzheimers sjukdom förlorades rätten till frihet och egentid som tidigare 

varit en självklarhet Det framgick att den psykiska ohälsan var mer påtaglig än den fysiska. 

Burns och Rabins (2000), Etters, Goodall, Harrison (2008) och Strang (2012) poängterar att 

vid brist av stöd är det vanligt att anhöriga till en make/maka med Alzheimers sjukdom själva 

riskerar att slita ut sig både fysiskt och psykiskt samt drabbas av egen sjukdom (a.a). Sedan 

Ädelreformen trädde i kraft finns det tillgång till stöd för anhöriga som lever tillsammans 
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med en person med Alzheimers sjukdom såsom hemtjänst, avlastningshem eller 

dagverksamhet. Trots detta visade studiens resultat att stödet för de anhöriga inte räckte till, 

vilket bidrog till en psykisk ohälsa. 

 

Genom en ökad förståelse kring anhörigas upplevelser av att leva med sin make/maka med 

Alzheimers sjukdom i hemmet föreslås vidare forskning inom ämnet som till exempel en 

interventionsstudie där en undersökning  görs för att se hur kunskap om Alzheimers sjukdom 

kan implementeras för anhöriga. Vidare forskning kan sedan leda till att sjukvårdspersonal 

får en bättre förståelse för anhörigas upplevelser genom att ny kunskap tillämpas. Den nya 

kunskapen kan resultera i att rätt stöd och resurser tillgodoses. Det är av vikt att i det 

vårdande mötet ha respekt till de anhöriga samt se dem som en resurs i vårdandet av deras 

livskamrat.  

Självständighet  

Louise och Nathalie anser att sammarbetet för studien har fungerat bra, då det visade sig att 

en komplettering av varandras egenskaper och kunskaper förelåg. De patografiska böckerna 

som användes till studien har lästs av båda två, vilket ansågs vara viktigt för att undvika att 

väsentliga delar gick förlorade. Nathalie har haft ansvar för inledningen och layouten för 

figurer samt bilagor medan Louise har haft ansvar för stora delar av artikelsökningen för 

studien samt layouten för arbetet. Bakgrunden för studien fördelades upp där Louise 

ansvarade för tre bärande begrepp och Nathalie för två. Metoden, resultatet, 

diskussionsdelarna och slutsatsen har skrivits gemensamt då dessa delar ansågs ligga till 

grund för att studien skulle få en hög trovärdighet.  
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Bilaga 1 Meningsenheter  

Meningsenheter  Kondenserad mening Kod Subkategori Kategori 

Samma fråga kunde återkomma gång på 

gång. Ibland bet sig en bagatell fast och det 

hade ingen betydelse hur många gånger jag 

svarade. Det var synnerligen irriterande. När 

jag inom loppet av 10 minuter 10 gånger sagt 

”nej, jag känner inte han som pratar i 

teverutan”, måste jag behärska mig till det 

yttersta och påminna mig själv om att hon 

inte är besvärlig (Nylander, 2003 sida 148). 

Samma fråga kunde 

återkomma gång på gång. 

Jag var tvungen att 

behärska mig till det 

yttersta då jag inom loppet 

av 10 minuter 10 gånger 

svarade på samma fråga. 

Upprepning av samma 

fråga. 

Frustration. Förlora sin 

livskamrat. 

Hjärtat värkte av längtan efter min store, 

starke, gode man som under så många år 

varit min allra bäste vän i livet (Alsterlund, 

2010 sida 45-46). 

Hjärtat värkte av längtan 

efter min man som många 

år varit min bäste vän. 

Längtan efter sin man.  Längtan. 

När mina yngsta flickor var små brukade de 

komma in i mitt sovrum med var sin 

huvudkudde under armen och krypa ner 

ömse sidor om mig, när jag läste mina 

morgontidningar. Den rollen tog nu Gunnel 

över. Vid sextiden på morgonen kom hon in 

med sin kudde och kröp ner vid min sida tyst 

och stilla. Det var som familjen utökats med 

ett barn till.(Bohman, 1990 sida 55). 

När mina yngsta flickor var 

små brukade de komma in 

och sova ömse sidor om 

mig. Den rollen tog nu 

Gunnel över. Det var som 

familjen hade utökats med 

ett barn till.  

Gunnel blir ett barn. Sorg. 

Vi isolerades mer och mer från vårt normala 

sociala liv och jag började känna av en fysisk 

och mental trötthet som jag aldrig tidigare 

varit i närheten av. Jämfört med mitt tidigare 

så totalt fria liv var det svårt att tvingas leva 

med denna bundenhet. (Alsterlund, 2010 sida 

46). 

Vi isolerades mer och mer 

från vårt normala liv. 

Jämfört med mitt tidigare 

liv av frihet tvingas jag nu 

leva i bundenhet. 

Leva i bundenhet. Ensamhet. 
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Meningsenheter  Kondenserad mening Kod Subkategori Kategori 

Med ett tungt hjärta bestämde jag att vi 

måste flytta ifrån varandra. Jag såg ingen 

annan utväg. (...) Dagen blev ett enda långt 

helvete. Samvetet läxade upp mig för att jag 

svikit min plikt och fallit för den lättaste 

lösningen. (Nylander, 2004, sida 181). 

Jag såg ingen annan utväg 

och samvetet läxade upp 

mig för att jag svikit min 

plikt och fallit för den 

lättaste lösningen. 

Jag har svikit min plikt. Skuldkänslorna 

tilltar. 

Vara otillräcklig. 

På flygplatsen försvann E från mig. Jag hade 

placerat honom på en med möda uppletad 

stol (allt är ju alltjämt så primitivt här) och 

bett honom så snällt att sitta kvar, medan jag 

passade bagagebandet. Men när jag kom med 

väskorna satt en främmande kvinna på 

stolen, Ångesten innan jag hittade honom ja 

den var minsann levande! (Isaksson, 1995, 

sida 37). 

På flygplatsen försvann E 

från mig jag placerade 

honom på en stol och sa att 

han skulle sitta kvar där 

medens jag passade 

bagagebandet. När jag kom 

tillbaka var han borta. 

När E försvann. Ständig oro. 

Långsamt fortsatte vår vardag att förändras 

på olika vis. Allt anpassade jag efter 

Ingemars humör ibland oftast på 

förmiddagen, kunde han vara pigg och glad. 

Vissa stunder nästan lik sitt gamla jag och 

passade på att låtsas att ingenting hade hänt. 

Vilade i fantasin att allt bara var en elak 

dröm. Men ganska snart brukade jag slungas 

tillbaka till verkligheten. (Alsterlund, 2010, 

sida 45). 

Vardagen förändrades, 

vilket gjorde att jag 

anpassade mig efter 

Ingmar. Ibland vilade jag i 

fantasin att allt bara var en 

elak dröm men verkligheten 

var ett faktum. 

Leva i en fantasivärld. Förnekelse av 

verkligheten. 

Leva i förnekelse. 

Det är Ingemars typiska underfundiga humor 

som glimmtar till och mina ögon tåras av 

lycka. Blixtsnabbt ilar tanken genom 

kroppen: Kanske, kanske han trots allt kan 

bli bra igen. (Alsterlund, 2010, sida 228). 

 

 

 

Ingemars humor glimmtar 

till och mina ögon tåras av 

lyckas. Kanske han trots 

allt kan bli bra igen.  

Förhoppning om 

tillfrisknande. 

Hoppet. 
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Meningsenheter  Kondenserad mening Kod Subkategori Kategori 

Mina barn var mer realistiska. Min äldsta 

dotter Inger – själv sjuksköterska – försökte 

gång på gång få mig att förstå att 

önsketänkande bara skulle göra det 

oåterkalliga än värre: ”Du måste inse, pappa, 

att mor inte blir bättre. Du gör det bara 

svårare för både dig och henne om du ägnar 

dig åt verklighetsfrämmande förhoppningar.” 

(Bohman, 1990, sida 20). 

Gång på gång försökte de 

få mig att förstå att 

önsketänkande bara skulle 

göra det värre. Du måste 

inse att mor inte blir bättre.  

Han måste inse att det 

inte blir bättre.  

Komma till 

insikt. 

Leva i förnekelse 

 


