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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Alzheimers sjukdom är ett tillstånd av nervcellsbortfall i hjärnvävnaden som 

påverkar människans minnesbildning och kognitiva förmågor. Tidigare forskningar visar att 

både patienter och sjuksköterskor upplever påfrestningar i samband med sjukdomen. Dock 

kan positiva aspekter yttra sig, trots sjukdomens negativa inverkan. Syfte: Att beskriva 

upplevelsen av att som partner leva med en person som diagnostiserats med Alzheimers 

sjukdom. Metod: En kvalitativ, manifest innehållsanalys med induktiv ansats utifrån 

biografier. Resultat: I resultatet framkom det två kategorier, att utmanas själsligt och att ha 

livskraft. Varje partner upplevde både psykiska och fysiska påfrestningar som gav uttryck i 

olika typer av själsliga utmaningar. Trots detta kunde det urskiljas ljusglimtar i vardagen. Ur 

dessa kunde kraft och styrka hämtas för att orka leva i sin tillvaro. Slutsats: Att leva som 

partner till en person med Alzheimers sjukdom innebar att livet kunde upplevas som en 

känslomässig berg-och dalbana, där känslorna kunde förändras från dag till dag. Resultatet 

kan för framtida samt yrkesverksamma sjuksköterskor ge en betydelsefull mening i mötet 

med en partner till en person med Alzheimers sjukdom. 

Nyckelord: Anhöriga, Biografier, Demenssjukdomar, Manifest innehållsanalys, 

Upplevelser.  



 

 

ABSTRACT 

Background: Alzheimers disease is a condition of nerve cell failure in the brain tissue that 

affects the memory and gives cognitive reduction. Research shows that both patients and 

nurses experiences strains associated with the disease. Despite this positive aspects can be 

shown, even though the diseases mainly causes negative effects. Aim: To describe the 

experience of living as a partner with a person that’s been diagnosed with Alzheimers disease. 

Method: A qualitative, manifest content analysis with an inductive approach based on 

biographies. Findings: In the findings two categories where illustrated, to be challenged 

mentally and to have viability. Every partner experienced both mental and physical strains 

that was shown in different types of emotional challenges. Despite this glimpses in their every 

day life could be shown. Out of this, power and strength could be obtained and helped them 

cope with their situation. Conclusion: To live as a partner with someone that’s been 

diagnosed with Alzheimers disease meant that life could be experienced as a emotional roller-

coaster, with feelings changing day by day. The result could, for future and currently working 

nurses, give a meaningful purpose in their meeting with a partner to someone with 

Alzheimers disease.  

Keywords: Biographys, Dementia diseases, Experiences, Manifest content analysis, 

Relatives. 
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1 INLEDNING 

Den globala populationen ökar dagligen. Detta beror på att fler barn föds och att den äldre 

generationen idag lever längre. En ökad äldre befolkning innebär även ökning av 

åldersrelaterade sjukdomar, exempelvis Alzheimers sjukdom. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning fick vi möta många patienter med Alzheimers sjukdom, och 

insåg att sjukdomen var komplex samt innebar drastiska förändringar. Förutom att ha 

verkan på patienter, påverkades även människor i deras omgivning av sjukdomen, specifikt 

anhöriga, men även sjuksköterskor. Det blev tydligt att anhöriga inte kunde erbjudas den 

typen av stöd som de ibland var i behov av, trots att de hade en central roll i livet för patienter 

med Alzheimers sjukdom. Detta ökade vårt intresse och vår vilja till att få mer förståelse för 

de anhörigas upplevelser. Även forskargrupper på MDH/HVV har efterfrågat ett ökat behov 

av kunskap inom området. Eftersom Alzheimers sjukdom är en åldersrelaterad sjukdom, 

insåg vi att de familjemedlemmarna som levde närmast dessa patienter, oftast var dess 

partner. Detta kunde främst bero på att deras gemensamma barn blivit äldre och bildat egna 

liv utanför hemmet. Utifrån detta gjordes valet att fördjupa sig i hur en partner upplever det 

att leva med en person som har Alzheimers sjukdom. Som blivande sjuksköterskor kommer 

vi att möta anhöriga med olika erfarenheter, upplevelser och behov. Vi bär därmed även ett 

ansvar att bemöta anhöriga utifrån den unika enhet av kropp, själ och ande som människan 

är. Förhoppningsvis kan resultatet bidra till kunskap och förståelse för dessa typer av möten.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs först definitioner av examensarbetets centrala begrepp, "partner" och 

"upplevelse". Därefter redogörs allmänt om demenssjukdom och specifikt Alzheimers 

sjukdom. Vidare beskriver tidigare forskning upplevelser av att leva med Alzheimers sjukdom 

ur ett patientperspektiv, samt upplevelser av att vårda patienter med Alzheimers sjukdom 

utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. I de artiklar som utgått från flera perspektiv, har endast 

resultat som inkluderat patienter och sjuksköterskor redogjorts för. De vetenskapliga 

artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Friberg (2017) och finns redovisat i bilaga C. 

Ytterligare information om de vetenskapliga artiklarna redogörs i artikelmatrisen (Bilaga B). 

Detta följs av det teoretiska perspektiv som examensarbetet förhåller sig till och 

avslutningsvis presenteras en problemformulering  
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2.1 Definitioner av centrala begrepp 

Svenska akademins ordbok (2018) definierar partner som ”maka respektive make i ett 

äktenskap”. I detta examensarbete tas stöd utifrån denna definition vid användande av 

begreppet.  

 

Svenska akademins ordbok (2018) definierar upplevelse som något en människa ”varit med 

om”. I detta examensarbete kommer begreppet innefatta upplevda situationer, känslor och 

tankar. 

2.2 Demenssjukdom 

Enligt Socialstyrelsen (2016) finns det idag omkring 160 000 personer i Sverige som har 

diagnostiserats med demens. Demens är samlingsnamnet för sjukdomens 100 olika former. 

Enligt Tedeschi, Cirillo, Tessitore och Cirillo (2008) drabbar sjukdomen främst äldre mellan 

åldrarna 65–90, men även yngre människor kan insjukna. Marcusson, Blennow, Skoog och 

Wallin (2011) beskriver vidare att sjukdomen ofta angriper succesivt och beskrivs utifrån tre 

stadier. Mild demenssjukdom är ett tidigt sjukdomsskede där patienter fortfarande klarar sig 

relativt självständigt. Patienter som befinner sig i detta stadie har en måttlig 

minnesnedsättning i närminnet, tids- och grafiska orienteringssvårigheter, måttliga 

svårigheter att lösa problem samt en tydlig nedsatt förmåga att utföra hemsysslor och 

komplicerade fritidsaktiviteter.  Medelsvår demenssjukdom är det stadie då sjukdomen blir 

allvarligare och patienter är i ett större behov av stöd för att behärska vardagliga sysslor. I 

detta stadie har patienter även en stark minnesnedsättning där nya saker glöms snabbt, en 

osäkerhet på tid och plats, nedsatt socialt omdöme och stora svårigheter i samband med 

problemlösning. I det sista stadie som benämns svår demenssjukdom är patienter allvarligt 

sjuka, de har svåra minnesnedsättningar, är endast orienterade till sig själva, saknar socialt 

omdöme samt är i behov av assistans dygnet runt.  

 

2.3 Alzheimers sjukdom 

Den allra vanligaste formen av demenssjukdomar är Alzheimers sjukdom. Alzheimers är ett 

sjukdomstillstånd av försvagade nervceller i hjärnan som slutligen dör (Tedeschi, Cirillo, 

Tessitore och Cirillo, 2008). Enligt Marcusson, Blennow, Skoog och Wallin (2011) sker den 

primära nedbrytningen av hjärnvävnad kring mediala temporalloben, exempelvis i amygdala 

och hippocampus, vilket påverkar människans minnesbildning och 

minneslagring. Nervcellsbortfallet sprids därefter vidare till hjärnbarken. Alzheimers 

sjukdom är en kronisk sjukdom där nervcellernas bortfall reducerar signalsubstansen 

acetylkolin, som är en viktig komponent för minnet och vakenhetsgraden. Det finns idag 

läkemedel som till viss del kan lindra symtomen genom att hämma nedbrytningen av 

acetylkolin och därmed stimulerar signaleringen i hjärnan.  

 

Tedeschi et al. (2008) förklarar sjukdomen som karaktäriserande av minnessvikt och 

kognitiva nedsättningar som kan påverka människans fysiska, psykiska och sociala 
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funktioner. Detta kan leda till svårigheter att hantera vardagliga sysslor. Enligt Marcusson et 

al. (2011) kan dessa symtom vara språkstörningar, svårigheter i att känna igen föremål samt 

människor och svårigheter att självständigt organisera och planera. Andra symtom kan vara 

oro, aggressivitet och förvirring. En finsk studie beskriver att detta är symtom som vanligtvis 

yttrar sig tidigt i sjukdomsförloppet (Karttunen et al., 2011). 

 

Marcusson et al. (2011) beskriver att Alzheimers sjukdom diagnostiseras utifrån en 

uteslutningsprincip, som syftar till att eliminera misstanke om andra hjärnsjukdomar. Detta 

görs genom en anamnes, kognitiva test, blodprover, likvorprover, elektroencefalogram, 

datortomografi samt regionalt cerebralt blodflöde.  

 

Det finns idag ingen tydlig förklaring till uppkomsten av Alzheimers sjukdom, men det är 

bevisat att sjukdomen främst är åldersrelaterad. Förutom detta finns idag även en koppling 

till en viss genetisk påverkan som leder till ökad risk att drabbas av sjukdomen, den anses 

däremot vara ovanlig (Marcusson, Blennow, Skoog och Wallin, 2011). 

2.4 Att leva med Alzheimer sjukdom 

En svensk studie beskriver att leva med Alzheimers sjukdom som ett upplevt tillstånd av oro 

och svårigheter att förstå sjukdomens allvar och innebörd (Robinson, Giorgi och Ekman, 

2012). Wawrziczny, Antoine, Ducharme, Kergoat och Pasquier (2016a) beskriver vidare att 

denna typ av oförståelse och bristande insikt för sitt tillstånd ofta leder till att vård och hjälp 

inte uppsökts trots att behovet finns. Wawrziczny, Antoine, Ducharme, Kergoat och Pasquier 

(2016b) beskriver att detta vanligtvis kan bero på att personer med Alzheimers sjukdom 

distanserar sig från sjukdomen. Robinson, Giorgi och Ekman (2012) förklarar även att det 

hos personer med Alzheimers sjukdom kan uppstå osäkerhet inför framtiden, då det är svårt 

att förbereda sig för vad den skulle kunna innebära, speciellt när förståelsen för sin sjukdom 

saknas.  

Trots sjukdomens alla symtom upplever personer med Alzheimers sjukdom att sjukdomens 

största påverkan på livet är den emotionella obalansen som diagnosen innebär. Den 

emotionella obalansen kan exempelvis uttrycka sig i upplevelser av ensamhet. Personer med 

Alzheimers sjukdom beskriver i studien att det tillsammans med ensamheten upplever ångest 

och oro. Därav får närvaro av familj och partner en mer betydelsefull roll än innan 

sjukdomens debut (Robinson et al. (2012). Wawrziczny et al. (2016a) beskriver vidare att 

känslan av ensamhet kan upplevas trots närvaron av sin partner och familj. Detta förklaras 

främst bero på att sjukdomen medför personlighetsförändringar som enligt personer med 

Alzheimers sjukdom påverkar relationen till sin partner. 

Personer med Alzheimers sjukdom kan trots deras tillstånd uppleva styrka och en vilja till att 

ta vara på livet. Detta är upplevelser som uppkommer längre fram i sjukdomsförloppet, när 

ett tillstånd av ökad mottaglighet och acceptans uppnås. Vid dessa stunder kan personen med 

Alzheimers sjukdom lägga fokus på att leva i nuet, istället för att kämpa emot sjukdomen. 

Detta medför att vardagen upplevs mer lätthanterlig och de krav som personen bygger upp 

för sig själv kan omvärderas (Robinson et al., 2012). 
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2.5 Att vårda personer med Alzheimers sjukdom 

Utifrån de olika stadier som patienter med diagnostiserad Alzheimers sjukdom kan befinna 

sig i, kommer de att vårdas av olika typer av vårdare. I ett tidigt skede är det vanligt att 

patienter fortfarande bor hemma och får hjälp av familjemedlemmar med de vardagliga 

sysslorna. Längre fram i sjukdomsförloppet kan det hända att patienter får ett större 

vårdbehov och flyttar till ett demensboende (Marcusson, Blennow, Skoog och Wallin, 2011). 

 

Att arbeta som sjuksköterskor på ett demensboende innebär att arbeta med patienter som 

har diagnostiserats med samma sjukdom och har liknande behov. Detta gör det möjligt att 

anpassa vårdandet utifrån sjukdomens karaktäriserande drag, samtidigt som sjuksköterskor 

har fokus på att utföra ett individanpassad vårdande. Ett individanpassat vårdande innebär 

att som sjuksköterskor, tillgodose specifika behov hos patienter. Som sjuksköterskor 

uppskattas denna typ av arbetsmiljö, då den bidrar till en fördjupad vårdande relation. Att se 

hur den goda relationen bidrar till välmående hos patienter beskrivs också som en 

motiverande faktor för hur sjuksköterskor upplever sitt arbete (Van-Zadelhoff, Verbeek, 

Widdershoven, Van-Rossum och Abma, 2011). Även Hayajneh och Shehadeh (2014) 

beskriver ett individanpassat vårdande med patienter som har Alzheimer sjukdom, som en 

bidragande faktor till sjuksköterskors positiva upplevelse av sitt yrke. 

 

Att som sjuksköterskor vårda personer med Alzheimers sjukdom, kan trots positiva aspekter 

innebära psykiska påfrestningar (Kada, Nygaard, Mukesh & Geitung, 2008). Dessa 

påfrestningar har sin grund i bristande resurser, möjligheter och förmågor. Sjuksköterskor 

vill göra mer för sina patienter, men upplever att reducerade resurser försvårar möjligheterna 

till detta. Det här bidrar i sin tur till upplevelser av frustration och ilska över att som 

sjuksköterskor inte kunna utföra vårdandet i den mån som önskas (Edberg et al. 2008). 

Shinan-Altman, Werner och Cohen (2015) beskriver upplevd brist på energi samt en känsla 

av överbelastning som ytterligare psykiska påfrestningar.  

 

Att som sjuksköterskor vårda personer med Alzheimer sjukdom innebär ofta ett samspel med 

anhöriga och partners. Relationen mellan patienter och anhöriga är individuell och ser olika 

ut i alla familjer (Edberg et al. 2008). Yektahtalab, Sharif, Hossein Kaveh, Fallahi Khoshknab 

och Petramfar (2013) beskriver familj och anhöriga som en viktig del i vårdandet av en 

person med Alzheimers sjukdom. De menar att det finns ett samband mellan välmåendet hos 

patienter och hur god anhörigkontakten är. En nära kontakt med anhöriga yttrar sig positivt 

då patienter upplevs ha ett lugn inom sig. Utifrån detta betonas i studien vikten av att 

inkludera familjen i vårdandet av patienter. Förutom att vårda patienter beskriver Edberg et 

al. (2008) att sjuksköterskor upplever att de till viss till del även vårdar deras anhöriga, då 

även de är i stort behov av stöd. I vissa situationer kan detta bidra till svårigheter, då det för 

sjuksköterskor är svårt att tillfredsställa båda parters behov samtidigt. Detta förklarar 

sjuksköterskor främst bero på en kunskapsbrist hos familjemedlemmar som omedvetet kan 

påverka patienter negativt. 

 

Vid vårdande av personer med Alzheimers sjukdom är det viktigt att som sjuksköterskor 

besitta tillräcklig kunskap, kompetens och förståelse för sina patienter. Detta är en central del 

inom rollen sjuksköterskor besitter och kan bidra till en positiv upplevelse, samtidigt som det 

gynnar den vårdande relationen (Hayajneh & Shehadeh., 2014; Kada et al., 2008) 
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2.6 Lagar och förordningar 

I mötet med en patient och dess anhöriga ansvarar sjuksköterskan i omvårdnaden, för att 

båda parterna blir förstådda och sedda utifrån deras unika behov, resurser, värderingar och 

förväntningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Socialstyrelsen (2018) har utformat 

lagar och riktlinjer för att främja stöd till personer som vårdar sina anhöriga. I 

Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) stadgas i kapitel 5 § 10 socialnämndens skyldigheter för att 

erbjuda stöd till närstående som vårdar sina långvarigt sjuka anhöriga. Syftet med denna lag 

är att reducera de fysiska och psykiska belastningarna som de anhöriga kan uppleva i 

samband med att vårda sin närstående. Denna typ av stöd kan exempelvis innefatta 

utomstående insatser som avlösning, hjälp i hemmet, möjlighet till samtal och information 

samt ekonomisk ersättning (Socialstyrelsen, 2018). Utifrån Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 

(SFS, 1982:763) stadgas i § 3 f att landstinget tillsammans med kommunen ska etablera en 

individuell plan för insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Anhöriga ska 

enligt lagen ges möjligheten att få vara delaktiga i denna process om det anses lämpligt och 

inte motsätter den enskilde patientens vilja.  

2.7 Teoretiskt perspektiv 

Detta examensarbete har sin utgångspunkt i Katie Erikssons omvårdnadsteori (Eriksson, 

1994; 1996; 2014). Eriksson (2014) beskriver att människan ständigt behöver anpassa sig 

efter de förändringarna som sker i livet. Detta examensarbete syftar till att undersöka 

upplevelserna kring den typ av förändringar som Eriksson beskriver. Därmed kan det avläsas 

ett tydligt samband till syftet. Teorin anses även passande då Erikssons begrepp ökar 

förståelsen för det valda fenomenet som ska studeras. Nedan beskrivs tre av 

grundbegreppen, människa, hälsa och lidande.  

 

2.7.1 Människa 

Eriksson (2014) beskriver människan som en dynamisk, unik och omätbar enhet av kropp, 

själ och ande som ständigt är i samspel med sin omvärld. Människan har olika begär, behov 

och problem som påverkas utifrån livets omständigheter. Begär är ett begrepp som definieras 

utifrån två aspekter. Begär efter liv, uttrycker sig i människans strävan efter att hitta 

meningen med livet. Begär efter kärlek, visar sig i relation till andra människor och högre 

makter. Människan bär i grunden en längtan efter att få vara betydelsefull för någon, 

samtidigt som begäret för delaktighet och enighet med andra existerar. Vidare beskriver 

Eriksson begreppet behov som utgör begärens objektiva sida. Behoven kan klassificeras 

utifrån organiska behov, emotionella behov, kulturella- och sociala behov, utvecklingsbehov 

samt andliga behov. Eriksson förklarar att dessa behov bidrar till ökad förståelse för 

människans aktuella tillstånd. Begreppet problem definieras som något människan för 

tillfället inte är kapabel till att övervinna. Dessa problem yttrar sig främst i människans 

vardagliga liv och kan komma till att hindra människan från att leva och utvecklas. Eriksson 

beskriver även att de mest synliga problemen ofta tyder på ett i grunden djupare problem. 

Dessa problem kan vara otillfredsställda behov och begär.  
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2.7.2 Hälsa 

Eriksson (1996) beskriver hälsa, som balans mellan kropp, själ och ande. Att ha balans i 

kropp innebär att vara fri från sjukdom. Balans på den själsliga nivån innebär att ha en inre 

harmoni med livet och med relationer till andra människor. Den andliga balansen innebär en 

känsla av mening och att en djupare innebörd av livet hittats. Trots detta menar Eriksson att 

balans inte behöver infinnas inom varje dimension. Människan kan uppleva hälsa trots 

sjukdom om balans finns i den själsliga eller andliga nivån. Eriksson beskriver vidare hälsa 

som en process i ständig rörelse som delas upp i tre olika nivåer. I den första nivån, att ha 

eller att göra, finns en medvetenhet om sin egen situation utan ett agerande. Personen lever i 

förnekelse, vilket kan ge en negativ påverkan. I varande nivån försöker människan förändra 

situationen för att uppnå en känsla av helhet. Människan befinner sig i spänning mellan 

varande och icke-varande. Detta gör att människan är i en kamp för sitt liv och sin hälsa, mot 

lidande och död, till exempel om en livskris uppstår och en försämrad hälsa utmanar ens 

tillvaro och levnadsätt. Vardande nivån är den sista nivån och handlar om att uppnå 

försoning med sin tillvaro.  

Eriksson (2014) beskriver vidare faktorer som kan bidra till upplevelse av ohälsa. Dessa 

faktorer benämns hälsohinder. Hälsohinder beskrivs finnas inom människan eller i dess 

omgivning. De kan exempelvis ge uttryck i relationer till andra människor.  

2.7.3 Lidande 

Enligt Eriksson (1994) formas lidandet av människans omgivning och henne själv vilket gör 

att varje lidande har sin unika form. Lidandet, skulden och smärtan är känslor som 

exempelvis kan upplevas hos anhöriga. Eriksson beskriver lidandet som en kamp mellan det 

onda och det goda, en kamp för friheten att vara människa. Lidandet behöver inte vara 

relaterat till kroppen, det kan även relateras till människans andliga och själsliga 

dimensioner samt till livet självt. Betydande faktorer för lidande är ensamhet och att inte 

känna gemenskap. Ensamheten kan vara den allra djupaste känslan av lidande. Eriksson 

definierar ensamheten som ett tillstånd där människan kan befinna sig i en större omgivning, 

men ändå uppleva total övergivenhet.  

Eriksson (1994) förklarar att varje människa som befinner sig i sitt djupaste stadie av lidande 

ställer sig frågan ”varför?” vilket hindrar människan från att lida ut. Då människan slutar att 

ställa denna fråga, vinner hen kampen mot lidandet och är kapabel att genomlida det 

oundvikliga.  

Enligt Eriksson (1994) finns ett samband mellan att uppleva lidande och att uppleva skuld. 

Varje individ bär på skuld som leder till ett lidande då människan uppnår medvetenhet om 

sitt aktuella tillstånd. I situationer som denna beskriver Eriksson att den lidande människan 

är i behov av bekräftelse.  

Eriksson (1994) definierar olika typer av lidande. Sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Livslidande är en typ av lidande som innefattar hela människans livssituation, ett 

lidande relaterat till allt vad det innebär att leva. Livslidandet uppstår när delar av livet 

drabbas av omständigheter som delvis eller helt rubbar tillvaron. Sjukdomslidande innebär 

den typ av lidande som är orsakad av en sjukdom. Detta lidande kan ge uttryck i både 

kroppslig och själslig smärta. Vårdlidandet är ett lidande orsakat av vården och benämns 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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som ”det onödiga lidandet”. Detta är en form av lidande som kan undvikas och är den typ av 

lidande som sjuksköterskor aktivt kan påverka (Eriksson, 1994). 

2.8 Problemformulering 

Alzheimers är en sjukdom som idag drabbar många. Sjukdomen är komplicerad och tidigare 

forskning visar på att Alzheimers sjukdom är en diagnos som påverkar både patienter och 

deras vårdare. Att leva med Alzheimers sjukdom beskrivs upplevas som en känslomässig 

berg- och dalbana där livet ständigt pendlar mellan lidande och en viss acceptans för sitt 

tillstånd. Tidigare forskning understryker vikten av att som sjuksköterskor, vid vårdandet av 

patienter med Alzheimers sjukdom, ha kunskap, kompetens och förståelse för sina patienter. 

Ur ett vårdteoretiskt perspektiv beskriver Eriksson människan som en unik och omätbar 

enhet av kropp, själ och ande som ständigt är i samspel med sin omgivning. I dess omgivning 

inkluderas anhöriga och familjemedlemmar. Sjuksköterskor bör därmed även ha kunskap, 

kompetens och förståelse för de anhöriga som är en del av patienter och deras liv. Det finns 

idag ett efterfrågat behov av ökad kunskap för hur en partner upplever det att leva med en 

person som har Alzheimers sjukdom. Genom att besitta kunskaper för hur en partner 

upplever det att leva med en person som har Alzheimers sjukdom, kan sjuksköterskor 

förhoppningsvis bemöta och stödja varje partner utifrån den unika, omätbara enheten av 

kropp, själ och ande som de är.  

3 SYFTE 

Syftet med examensarbetet är att beskriva upplevelser av att leva som partner till en person 

med Alzheimers sjukdom. 

4 METOD  

Metoden som använts i detta examensarbete är en induktiv litteraturstudie med kvalitativ 

ansats. En kvalitativ ansats innebär att upplevelser beskrivs utifrån den enskilda människans 

perspektiv (Friberg, 2012). Detta kan bidra till en fördjupad förståelse för hur livet kan 

påverkas av olika hälsofaktorer och processer. Polit och Beck (2012) förklarar en induktiv 

ansats som en process där information samlas och analyseras. Utifrån detta kunde en slutsats 

dras som belyser det studerade fenomenet. Utifrån det valda syftet, att beskriva upplevelser 

av att leva som partner till en person med Alzheimers sjukdom, ansågs därmed en induktiv 

kvalitativ ansats mest lämplig.  
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4.1 Urval och datainsamling 

Resultatet grundas i detta examensarbete på självbiografier vilket enligt Friberg (2012) är 

lämpligt, då biografier är adekvat material för ett problemområde där människors 

upplevelser är i fokus. Dahlborg-Lyckhage (2012) beskriver vidare att berättelser alltid haft 

en central roll i vårdandet och att partners skildringar är en väg till ökad kunskap.  

Det primära urvalet av data erhölls med hjälp av Stockholms stadsbiblioteks- och Libris 

sökmotor. I sökningarna valdes inklusions- och exklusionskriterier ut, som enligt Friberg 

(2012) syftar till att avgränsa och specificera de krav som ställs på materialet. Målet i 

examensarbetet var att materialet skulle svara på syftet. Därmed blev ett centralt 

inklusionskriterie att böckerna skulle vara skrivna av en partner som primärkälla. Ytterligare 

inklusionskriterier var att materialet skulle vara av medietypen bok, specifikt biografier, som 

var skrivna på svenska. I sökningarna inkluderades respektive av båda kön och samkönade 

par. Ett krav var även att biografierna innehöll tillräckligt med meningsbärande enheter för 

att bidra till ett trovärdigt resultat. I sökningarna exkluderades resultat där paren inte var 

gifta, där biografierna var skrivna av barn samt resultat då den respektive hade en annan 

demenssjukdom än Alzheimers sjukdom.  

 

Vid sökningen i Stockholm stadsbiblioteks sökmotor användes sökordet "Alzheimer", denna 

sökning gav 126 träffar. Inklusionskriterierna för det valda språket och medietypen bok, 

specifikt biografi med genealogi reducerade resultatet till sju träffar. Utifrån de sju 

biografierna valdes tre ut, då de svarade på examensarbetets syfte. Den första boken, "Stiltje", 

är en biografi skriven av Nylander (2003) som handlar om hans liv till havs tillsammans med 

sin hustru Clary som diagnostiserats med Alzheimers sjukdom. "Ett långsamt farväl" är 

biografin där författaren Assarsson (2015) berättar om en relation till sin respektive, i nöd 

och lust, tillsammans med Alzheimers sjukdom. "Den längsta ronden" är skriven av 

Alsterlund (2010) och utspelar sig i början på 2000-talet. I boken får läsaren följa Ednas liv 

tillsammans med hennes respektive som drabbats av Alzheimer sjukdom.  

 

Resultatet av sökningen ansågs otillräcklig, därför gjordes ytterligare en sökning i Libris 

sökmotor. Denna sökning gav 14 träffar och utifrån dessa biografier valdes en bok ut som 

svarade på syftet. Denna bok var skriven av Isaksson (1994), maka till biografins 

huvudperson och heter "Boken om E". I boken får läsaren följa deras gemensamma liv och se 

hur vardagen förändras i takt med att författarens partner fick Alzheimers sjukdom. 

 

De fyra biografierna kvalitetsgranskades utifrån Segestens (2012) riktlinjer gällande källkritik 

av tryckt text. Detta gjordes för att säkerställa trovärdigheten och giltigheten i biografierna. 

Kvalitetsgranskningen visade att varje författare till biografierna stod juridiskt ansvarig för 

sin text och att förlagen inte gjort några ändringar i innehållet. Förlagens ansvar har endast 

innefattat en korrekturläsning. I vissa av biografierna har även en faktagranskning gjorts. 

Utifrån detta kunde trovärdigheten och giltigheten i materialet säkerställas, då det 

bekräftades att materialet i biografierna var skrivet av en primärkälla. Kvalitetsgranskningen 

bekräftade därmed att innehållet grundade sig i varje partners upplevelser utan att ha tolkats 

eller förvrängts av någon annan. Se bilaga C, för fullständig kvalitetsgranskning.  
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4.2 Dataanalys 

Detta examensarbete har utgått ifrån en manifest innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Lundman och Hällgren Granheim (2012) beskriver vidare en kvalitativ 

innehållsanalys som en metod där skillnader och likheter identifieras i det valda 

datamaterialet. Biografierna som valts ut lästes först för att skapa förståelse samt för att få en 

överblick över materialet. Enligt Carlsson (2012) ökar trovärdigheten och noggrannheten om 

fler individer analyserar samma data. Detta medför möjligheten att kunna jämföra tolkningar 

av resultatet.  

Utifrån de fyra valda biografierna togs meningsbärande enheter ut. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) är en meningsbärande enhet ett stycke ur texten som framträder 

genom att ha ett betydelsefullt innehåll i relation till syftet och utgör därmed ett viktigt 

underlag för dataanalysen. I dataanalysen kunde 150 meningsbärande enheter väljas ut. 

Dessa kondenserades genom att oväsentligt innehåll i meningarna togs bort. Lundman och 

Hällgren Graneheim beskriver vidare att kondenseringen är ett steg som gör datamaterialet 

mer lätthanterligt, samtidigt som det centrala i texten bevaras. De kondenserade meningarna 

abstraherades genom att precisera koder, vilket innebar att innehållets logiska nivå ökade. 

En kod är en betäckning som koncist förklarar meningsenhetens innehåll och ökar forskarens 

möjlighet att reflektera över sina data. (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012)  

Utifrån koderna bildades underkategorier genom att likheter och skillnader jämfördes. 

Underkategorierna sorterades sedan till kategorier. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

är kategorier kärnan i en kvalitativ innehållsanalys. En kategori består av olika 

underkategorier med gemensamt innehåll. Analysen avslutades med att åter se texten i sin 

helhet utifrån kategorierna som valts ut. Polit och Beck (2014) beskriver detta steg som 

invecklat och förklarar att det kräver noggrannhet och kreativitet för att lyckas. Genom att 

göra detta bidrog det till att det studerade fenomenet kunde gestaltas i ny form och bidrog till 

ytterligare perspektiv på resultatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Tabell 2: Exempel ur analysen  

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

enheter 

Koder Underkategorier Kategorier 

”Det är smärtsamt 
att tänka och ännu 
värre att skriva det 
jag nu skriver: 
Mina känslor för 
min man finns inte 
alls kvar som det 
har varit. Vi har 
ingen relation 
längre och jag kan 
inte längre känna 
den kärleken vi 
hade förr. 

Jag har inga 
känslor kvar för 
min man. Vår 
kärlek och 
relation är inte 
som förr. 

Förlust Att uppleva förlust Att utmanas 

själsligt 

”En ljusglimt var 
häromdagen då jag 
för en gångs skull 
sov så hårt att jag 
inte vaknade när 
Sven gick upp. När 
jag vaknade en 
stund senare hade 
han gjort frukost – 
något som inte 
hänt på väldigt 
länge. Jag behövde 
så lite och det 
kändes härligt att 
få lite omtanke från 
Sven.” 

När jag vaknade 
hade Sven gjort 
frukost, det har 
inte hänt på 
länge. Det var en 
ljusglimt. Jag 
behövde så lite 
för att uppleva 
omtanke från 
Sven. 

Kraftkälla 

 

Att se ljusglimtar i 

vardagen 

Att ha livskraft 

 

  

4.3 Etiska överväganden 

Riktlinjer och etiska övervägande har en stor betydelse både för forskningens kvalitet och 

genomförande samt hur resultat av forskning kan bidra till samhällsutveckling. Författarna 

ska i en forskningsstudie försöka bortse från sin förförståelse samt förhålla sig objektiva och 

inte förvrida materialet medvetet (Polit och Beck, 2012). Detta har strävats efter att följa. 

Detta examensarbete har även förhållit sig till Vetenskapsrådets (2017) och Codex (2017) 

riktlinjer gällande en rättvis forskningsprocess. Utifrån deras riktlinjer bör man tala sanning, 

ej stjäla eller plagiera forskning samt ej vinkla eller undanhålla forskningsresultat. 

Översättningar har utförts så regelrätt som möjligt, genom att översätta ordagrant och 

sakligt.  

Eftersom att biografierna var offentliga och tillgängliga för allmänheten, valdes att inte 

censurera individerna bakom böckerna. Däremot hanterades materialet respektfullt och 
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resultatet analyserades så sanningsenligt som möjligt. Detta gjordes genom att förhålla sig 

objektiv och textnära till innehållet i biografierna.  

5 RESULTAT 

Ur analysen av datamaterial redovisas två kategorier med tillhörande underkategorier. Dessa 

kategorier var ”Att utmanas känslomässigt” och ”Att ha livskraft”, och beskrivs vidare 

tillsammans med underkategorierna i avsnittet nedan.  

Tabell 3: Resultatöversikt över kategorier och underkategorier 

Att utmanas själsligt Att ha livskraft 

Att uppleva lidande Att se ljusglimtar i vardagen 

Att uppleva förlust Att uppleva stunder av försoning 

Att uppleva ambivalens   

5.1 Att utmanas själsligt 

Denna kategori innehåller tre underkategorier, ”Att uppleva lidande”, ”Att uppleva förlust” 

och ”Att uppleva ambivalens”. Dessa underkategorier förklarar upplevelsen hos en partner 

till en person med Alzheimers sjukdom som påfrestande både själsligt och fysiskt 

(Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015; Isaksson, 1994; Nylander, 2003). 

5.1.1 Att uppleva lidande 

Gemensamt i biografierna var skildringen som visade på att varje partner kunde uppleva 

själsliga påfrestningar. Trots att de själva inte hade Alzheimers sjukdom kunde livet som 

partner upplevas som en ständig kamp. En kamp av starka upplevelser som påverkade hela 

deras mående. Detta kunde exempelvis uttrycka sig i upplevelsen av nedstämdhet, 

sorgsenhet och uppgivenhet och medförde påfrestningar själsligt. (Alsterlund, 2010; 

Assarsson, 2015; Isaksson, 1994; Nylander, 2003). Nylander (2003) förklarar detta som, ”Att 

vårda en demenssjuk innebär att man befinner sig i en situation som både är psykiskt och 

fysiskt krävande. Risken finns onekligen att man inte stoppar för påfrestningarna” (s. 149). 

Även Assarsson (2015) beskriver sina upplevelser som påfrestande, ”Jag mår psykiskt dåligt 

emellanåt och tänker att det kommer vara så från och till under en väldigt lång tid” (s. 

237). 

Att leva som partner till en person med Alzheimers sjukdom innebar inte bara att påfrestas 

själsligt. Det kunde även innebära påfrestningar som yttrade sig i fysiska symtom. I 
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biografierna beskrevs uppkomsten till de fysiska symtomen grunda sig i stressen och oron 

som den nya tillvaron innebar. Detta beskrevs av Assarsson (2015) som, ”Jag kan inte låta 

bli att förundras över hur man påverkas kroppsligen av sådana här saker. Pressen och 

stressen kring allt visar sig alltid i kroppsliga symtom” (s. 91). Kroppsliga symtom var även 

något som Alsterlund (2010) illustrerade i sin text, ”Min hårbotten är täckt av psoriasis. 

Mitt ansikte är helt rödflammigt. Jag har stresseksem runt näsvingarna och fula röda 

utslag över haka, kinder och övernäsroten” (s. 195). Utöver detta beskrevs livet som partner 

till en person med Alzheimers sjukdom som fysiskt krävande i förhållande till den 

omvårdnaden som deras respektive var i behov av. Detta beskrevs ge fysisk smärta och 

utmattning (Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015).  

Oro var en känsla som genomsyrades i biografierna. Den upplevda oron beskrevs främst i 

samband med den förändrade vardagen som uppstod som följd av deras respektives 

sjukdom. Detta kunde exempelvis vara i relation till vardagens nya rutiner. Oron uttryckte sig 

även över sjukdomens fortsatta förlopp och framtidens oförutsägbara öde. Varje partner var 

medvetna om att Alzheimers sjukdom idag saknar botemedel och var medvetna om att 

tillståndet hos deras respektive skulle förvärras. Detta gjorde det svårt att som partner se på 

framtiden tillsammans med sin respektive utifrån ett positivt förhållningssätt. I försök om att 

hantera den upplevda oron beskrevs vardagen nu bemötas från dag till dag med kortsiktiga 

mål och planer, till skillnad från förr (Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015; Nylander, 2003).  

Det jag vet med säkerhet när det gäller Sven är att det kommer bli sämre för var dag som går 

och det går allt snabbare nu. Jag kan inte se med så stor förtröstan på det kommande året och 

oroar mig för Sven, mig själv och så småningom vår ekonomi, men försöker skjuta det framför 

mig. (Assarson, 2015, s. 158) 

Den förändrade vardagen beskrivs vidare innebära att som partner ofta ensam behöva ta 

ansvar för hushåll och ekonomi. Detta eftersom att dessa var områden som deras respektive 

inte längre klarade av att hjälpa till med. En naturlig övergång i den förändrade vardagen, 

blev även att som partner ta ansvar för vårdandet av sin respektive. Vårdandet kunde 

exempelvis innefatta att som partner assistera sin respektive i sjukhusbesök, 

inkontinensbesvär, medicinering samt allmän daglig livsföring. Detta var något som i 

biografierna beskrevs upplevas som påfrestande och gjorde avtryck i deras mående 

(Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015; Isaksson, 1994; Nylander, 2003). Assarssson (2010) 

uttryckte sina upplevelser av detta som, ”Han kräver omedelbar respons när det gäller 

honom själv och han tänker aldrig på att jag utöver att jag vårdar honom också står för 

allt vad det gäller matlagning, tvätt, inköp, städning, ekonomi och allt annat som dyker 

upp” (s. 124). 

Eftersom att stor del av tiden gick åt till att vårda, jobba och sköta hemmets sysslor medförde 

detta att det som partner inte längre fanns varken tid att prioritera sig själv eller sina behov. 

De kraven som den nya tillvaron nu ställde på deras liv, beskrevs som ofrånkomliga och 

innefattade tjugofyra timmars jobb, dygnet runt, årets alla dagar. Allt kretsade nu kring deras 

respektive vilket beskrevs medföra upplevelser av att känna sig åsidosatta och bortglömda 

(Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015; Isaksson, 1994). Detta skildras av Alsterlund (2010), ”En 

förresten, det här jobbet är tjugofyra timmar om dygnet sju dagar i veckan året om utan 
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semestrar. Har inte haft en dag ledigt sen den 13 september. Saknar jag helt rättigheter?” 

(s. 149). 

5.1.2 Att uppleva förlust 

I biografierna beskrevs upplevelsen av förlust utifrån känslan av att ha förlorat sin respektive, 

trots att personen fortfarande levde. Detta eftersom att deras respektives sjukdom medfört 

personlighetsförändringar som gjort att deras unika karaktärsdrag gått förlorade. Denna 

förlust fick varje partner att inleda en sorgeprocess som vanligtvis påbörjas efter en bortgång. 

Det beskrevs i biografierna som smärtsamt och sorgligt även om de fortfarande levde med 

varandra (Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015; Isaksson, 1994; Nylander, 2003).  

Min väninna miste sin man för några veckor sedan. Jag kan verkligen känna mig in i hennes 

sorg, för den liknar min, med den skillnaden att min man fortfarande lever. Jag har blivit 

smärtsamt medveten om att vårt gemensamma liv är på väg utför och att jag kommer bli 

ensam för första gången i mitt liv som hon. (Assarsson, 2015, s. 16) 

I biografierna beskrevs även förlusten i form av att förlora sina känslor för sin respektive. 

Genom sjukdomsförloppet förändrades relationen mellan makarna, vilket medförde att även 

känslorna blev annorlunda. Detta bidrog till en saknad för personen de en gång levt med, då 

deras respektive nu upplevdes främmande (Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015; Isaksson, 

1994; Nylander, 2003). Assarsson (2015) uttrycker detta genom, ”Han är en främling för 

mig. Jag saknar honom” (s. 258). Även Isaksson (1994) uttrycker sin upplevda saknad,”KOM 

TILLBAKA MIN ÄLSKADE! KOM TILLBAKA!” (s. 78). 

Det är smärtsamt att tänka och ännu värre att skriva det jag nu skriver: Mina känslor för min 

man finns inte alls kvar som det har varit. Vi har ingen sådan relation längre och jag har dåligt 

samvete över att jag känner så. Vi har inget att prata om längre och antingen så är han 

irriterad och förvirrad eller så har han en jargong som jag har så svårt med. (Assarsson, 2015, 

s. 113) 

Trots att som partner tidigare i livet mött olika typer av livskriser, innebar den nya tillvaron 

främmande situationer som upplevdes svåra att hantera. Deras nya tillvaro var något som de 

varken kunnat föreställa sig eller förbereda sig på. Det var en sjukdomsprocess som 

försvårades med tiden och innebar större förlust av tillvaron de en gång levt i för varje dag 

som gick (Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015; Isaksson, 1994; Nylander, 2003). 

Tidigare har jag lyckats hantera kriser i mitt liv genom att kunna se en lösning, förbättring 

eller förändring som kommer med eller efter krisen. Men för första gången i mitt liv så 

kommer det inte upp något alls och det känns tungt. Jag tränar istället varje dag på att försöka 

leva i nuet och ta tillvara på det som fungerar, men gudarna vet att det blir svårare och 

svårare. (Assarsson, 2015, s. 125) 

Upplevelsen av förlust kunde i biografierna beskrivas utifrån en upplevd ensamhet som 

påvisades kontinuerligt i berättelserna. Upplevelsen av att vara ensam beskrevs sällan som 

att fysiskt vara utan sällskap. Ensamheten förklarades istället som en känsla av att som 

partner stå ensam inför livets nya omständigheter. Dessa kunde exempelvis innefatta att 

ensam behöva ta beslut och lösa problem som de inte tidigare stött på, i samband med 

https://www.facebook.com/
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sjukdomen. (Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015; Isaksson, 1994; Nylander, 2003). Alsterlund 

(2010) skildrar detta som, ”Det är inte bara ensamheten och isoleringen som knäckt mig. 

Jag har ju också tvingats stå helt ensam i alla bedömningar av hur Ingemars sjukdom har 

utvecklats” (s. 190).  

I biografierna kunde det även avläsas att ensamheten stundtals bidrog till upplevelsen av 

hjälplöshet och otillräcklighet. Att vara partner till en person med Alzheimers sjukdom, en 

sjukdom utan botemedel, kunde bidra till att som partner uppleva sig själv som att inte räcka 

till. Det beskrevs som att hjälplöst titta på när ens partner bryts ned allt mer i sjukdomen 

(Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015; Isaksson, 1994; Nylander, 2003). 

Mesta tiden tillbringade hon i sängen, antingen sovande eller gråtande, och det höll på att ta 

knäcken på mig. Att torka tårar och gång på gång förklara att hon inte skulle dö och att 

smärtan snart var borta var en situation där jag kände mig hjälplös och otillräcklig. En 

situation jag helt enkelt inte orkade med. (Nylander, 2003, s. 157)  

Förlusten av sin respektive, sina känslor till denna samt förlusten av sin tillvaro bidrog 

gemensamt till att som partner uppleva en förlust i sig själv (Alsterlund, 2010; Assarsson, 

2015; Isaksson, 1994; Nylander, 2003). Detta grundade sig främst i de stora förändringarna 

som uppkommit i samband med sjukdomens process och gav upplevelser som bland annat 

uttrycks av Isaksson (1994) som, ”Jag känner inte längre mig själv” (s. 107). 

5.1.3 Att uppleva ambivalens 

Upplevelsen av utmanade känslor präglades i biografierna av ambivalens. Samtidigt som en 

partner upplevde sorg och förtvivlan, kunde även upplevelser som lättnad ge uttryck. Detta 

kunde exempelvis uppstå i situationer där en respektive flyttade till ett demensboende. Det 

kunde vara svårt att förstå och acceptera samtidigt som de var medvetna om att behovet 

länge funnits och stundtals känt längtan till denna stund (Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015; 

Isaksson, 1994; Nylander, 2003).  

Samtidigt som det är djupt olyckligt, jag går med en klump i halsen och sväljer luft varje gång 

jag tänker på detta, så känner jag en lättnad över att jag förmått fatta mitt livs svåraste beslut. 

Detta att flytta Ingemar till ett gruppboende. (Alsterlund, 2010, s. 261). 

Samtidigt som ambivalens kunde upplevas, var en tydlig överlevnadsmekanism att tränga 

undan sina emotioner. Detta gjordes för att orka ta sig igenom vardagen, och var specifikt 

tydligt i den tidiga delen av sjukdomsförloppet. I situationer då det fanns en risk för 

känslorna att bli påtagliga, visades att aktiva val gjordes, för att undvika att bemöta dessa. 

(Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015; Isaksson, 1994; Nylander, 2003). Detta illustreras av 

Isaksson (1994), ”Jag har lärt mig att stänga av vreden! Det går alldeles automatiskt fast 

på bekostnad av klyvnaden som skickar fram roboten i mitt ställe” (s. 80). 

Jag hade inte släppt fram någon egen känsla eller lyssnat på egna behov. Gråten liksom satt 

fast där i halsen som en jätteklump. Ibland, som när jag hörde vacker musik, började klumpen 

värka. Därför lyssnade jag aldrig på musik annat än som terapi för Ingemars del. (Alsterlund, 

2010, s. 223). 
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Ambivalensen skildrades även genom upplevelsen av skuld och frustration, som ofta gick 

hand i hand. Varje partner upplevde i samband med sin tillvaro både frustration och ilska. De 

upplevde en ilska för sjukdomen och för vad den bidragit till, men vanligtvis gick dessa 

upplevda känslor ut över deras respektive. Detta är något som exemplifieras av Isaksson 

(1994), ”Jag tycks ha tappat både förnuft och tålamod. Jag blir arg på honom som om han 

vore frisk och det är han ju inte. Men jag ryter och domderar” (s. 113). Ilskan gick däremot 

snabbt över till upplevelser av skuld, skam och ånger då de insåg att deras respektive stod 

oskyldig anklagade för sitt beteende (Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015; Isaksson, 1994; 

Nylander, 2003). Även detta beskriver Isaksson (1994) vidare i sin text, ”För minsta småsak 

som går snett så ryar och skriker jag som ett bränt barn i närheten av spisen. Och skäms så 

förskräckligt efteråt” (s. 72). 

Skulden i samband med upplevelsen av att inte vara tillräcklig för sin respektive beskrevs 

även i biografierna. Som partner fanns en vilja att göra sitt yttersta för sin respektive men de 

upplevde ofta en osäkerhet över om ett bättre tillvägagångssätt fanns för att bemöta och 

hantera situationen. Vid dessa stunder tydliggjordes ambivalensen genom viljan att göra sitt 

yttersta samtidigt som upplevelser av osäkerhet uppstod. (Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015; 

Isaksson, 1994; Nylander, 2003). Detta var en kombination som kunde utmana varje partner 

själsligt och uttrycks av Alsterlund (2010) som, ”Hela tiden molar samvetet på som 

tandvärk. Har jag verkligen gjort mitt yttersta för honom? Finns en bättre lösning att 

uppbringa?” (s. 263). 

Att leva som partner till en respektive med Alzheimers sjukdom, visade sig i biografierna 

upplevas som en inre konflikt där känslorna var i ständig obalans. Varje dag var olik den 

andra och som partner kunde den känslomässiga riktningen aldrig förutses. De motstridiga 

känslorna medförde en kamp som varje partner brottades med och ambivalensen utsträckte 

sig i alla biografiernas beskrivna känslor. Allt ifrån att uppleva glädje och sorg, acceptans och 

förtvivlan samt kärlek och hat (Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015; Isaksson, 1994; Nylander, 

2003). 

5.2 Att ha livskraft 

I denna kategori kunde två underkategorier urskiljas, ”att se ljusglimtar i vardagen” och ”att 

uppleva stunder av försoning”. Trots att sjukdomen bidragit till påfrestande upplevelser i 

samband med att vara partner till en person med Alzheimers sjukdom, kunde det i 

biografierna avläsas bidragande faktorer till upplevelsen av livskraft (Alsterlund, 2010; 

Assarsson, 2015; Isaksson, 1994; Nylander, 2003). 

5.2.1 Att se ljusglimtar i vardagen 

Att vara partner till någon som har Alzheimers sjukdom beskrevs ofta i biografierna som en 

mörk och komplicerad sits. Trots detta kunde små glimtar i vardagen inge kraft och styrka till 

att fortsätta kämpa. Detta kunde vara vid situationer då en partner fick tid för sig själv, även 

om det bara var för några timmar (Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015; Isaksson, 1994; 
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Nylander, 2003). Detta presenterades av Nylander (2003) som, ”Clary sov lugnast och jag 

fick några ostörda timmar. Att slippa känna trycket att behöva uppföra mig på ett särskilt 

sätt var detsamma som att ladda batterierna, att hämta kraft och energi” (s. 135). 

Det kunde även vara stärkande att få umgås med familj och vänner, då de ofta innebar att 

som partner få utrymme att tänka på annat. Det beskrevs även i biografierna, ett behov för 

den sociala samvaron som mötena med familjen kunde medföra (Alsterlund, 2010; 

Assarsson, 2015; Isaksson, 1994; Nylander, 2003). Den sociala samvaron till familj och 

vänner blev viktigare nu mer än någonsin eftersom att den inte längre finns med sin 

respektive och beskrevs utifrån Assarsson (2015) som, ”Jag känner att det är viktigt för mig 

att jag har kontakt med barn och barnbarn för det hjälper mig att hålla distans till vår 

egen situation och stundtals kan jag nästan låtsas att allt är normalt” (s. 85).  

Trots att varje partner kunde uppleva sin tillvaro som svårhanterlig, kunde en känsla av hopp 

infinna sig i livet. Detta visades specifikt i stunder då sken av förbättring hos personen med 

Alzheimers sjukdom uttryckte sig. Andra ljusglimtar i vardagen kunde vara när gamla 

minnen kom tillbaka hos den respektive eller när personlighetsdrag som försvunnit åter blev 

synliga. Detta var situationer som inte uppstod ofta och det beskrevs inte kräva mycket, men 

dessa ögonblick, beskrevs vara betydelsefulla stunder av lycka (Alsterlund, 2010; Assarsson, 

2015; Isaksson, 1994; Nylander, 2003). Detta framkom bland annat i Alsterlund (2010), ”De 

enstaka ögonblick när hans gamla personlighet glimmar igenom demensens tröga dimma, 

då älskar jag honom lika starkt som någonsin och är lycklig att jag får vara med just då” 

(s. 159). 

Att få stöd och bli bekräftad var gemensamt centrala behov i biografierna (Alsterlund, 2010; 

Assarsson, 2015; Isaksson, 1994; Nylander, 2003). När dessa behov tillgodosågs var det 

möjligt att som partner hitta kraft och uppleva gemenskap. Detta uttryckte sig specifikt vid 

situationer då de fick uppleva att någon förstod positionen dem befann sig i. Därav fick olika 

typer av anhörigstöd en stor betydelse i deras liv. Här fick dem möjlighet att ta plats, bli 

hörda och kunde ta del av varandras erfarenheter samt kunskaper. Detta beskrevs i 

biografierna upplevas som stärkande samt ha en positiv påverkan på deras mående 

(Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015). 

En kväll hittade jag ett forum som kom att betyda enormt mycket för mig under kommande 

år. Inbäddad under andra underavdelningar hittade jag en liten grupp för makar till personer 

som drabbats av förtidig demens. Jag läste och läste. Vilken fantastisk känsla det var att 

upptäcka att jag trots allt inte var helt ensam i hela världen. Här fanns 18 andra 

anhörigvårdare, typiskt nog 17 kvinnor och 1 man, som i stort sätt levde i samma helvete dagar 

igenom som jag. Jag anmälde mig som medlem i ”spouses of early onset dementia” och nu 

hade jag fått ett andningshål. Ett forum där man orkade lyssna och förstod. (Alsterlund, 2015, 

s. 91) 

Att leva som partner till en person med Alzheimers sjukdom, beskrevs genomgående som 

krävande och svårhanterligt. Stunder av livskraft och ljusglimtar i vardagen upplevdes därför 

vara viktiga att ta vara på, och beskrevs som en drivkraft till att orka fortsätta kämpa 

(Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015; Isaksson, 1994; Nylander, 2003). 
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5.2.2 Att uppleva stunder av försoning 

Längre fram i sjukdomsförloppet kunde i biografierna avläsas en form av insikt och 

acceptans för vardagens tillvaro och omständigheter. En förståelse för sin aktuella situation. 

Anledningen till detta förklarades vara att de nu kommit till insikt med att detta var 

oföränderligt. Detta gav möjligheten att som partner ta vara på dagen, våga leva igen och 

bidrog även till ett nytt sätt att se på sin nuvarande situation (Alsterlund, 2010; Assarsson, 

2015; Isaksson, 1994; Nylander, 2003). Assarsson (2015) beskrev detta som, ”Jag kan 

uppleva att jag gått vidare med vår svåra livskris. Just nu känner jag mig lite stark och 

nyfiken på livet igen” (s. 236), samt som, ”Just nu känner jag att jag hittat en acceptans till 

vår situation och inser att det inte går att förändra den. Det är som det är” (s. 62). 

Upplevelsen av försoning framkom även i samband med tankar om framtiden och vad den 

innebar. I biografierna beskrevs en individuell mental förberedelse som genom samtal med 

anhöriga, vänner samt vårdpersonal gav ett stöd för att våga möta framtidens fortsatta 

förlopp. Detta beskrevs som känslomässigt krävande samtidigt som det blev tydligt att 

behovet fanns. Den mentala förberedelsen beskrevs även göras gemensamt med sin 

respektive, exempelvis inför dennes flytt till demensboende. I biografierna beskrevs den 

individuella mentala förberedelsen som ett betydelsefullt redskap för att orka bemöta 

situationer som denna, samt var ett betydelsefullt steg i processen om försoning inför 

framtiden (Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015; Isaksson, 1994; Nylander, 2003). 

I biografierna blev det tydligt att upplevelsen av försoning är en känsla som är icke-statisk. 

Försoningen är en process där känslorna ständigt pendlar mellan acceptans och förtvivlan. I 

biografierna blev det tydligt att detta var en process som genomgicks i olika takter och kunde 

växla från dag till dag eller från timme till timme. Vid stunder i processen då försoning kunde 

upplevas beskrev däremot biografierna detta som upplevelser av styrka och livskraft. Trots 

att dessa stunder kunde vara kortvariga, blev de en källa för att samla ork och åter hitta fokus 

för att fortsätta kämpa (Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015; Isaksson, 1994; Nylander, 2003). 

6 DISKUSSION 

I avsnittet nedan presenteras inledningsvis resultatdiskussionen i samband med tidigare 

forskning och det valda teoretiska perspektivet. Detta följs av en metoddiskussion där 

metodens fördelar och nackdelar diskuteras mot varandra. Här presenteras även de 

kvalitetskriterierna som genomgående varit aktuella. Slutligen diskuteras det etiska 

förhållningssättet som detta examensarbete förhållit sig till.  
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6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva upplevelser av att leva som partner till en 

person med Alzheimers sjukdom. Vid analysen av biografierna visade sig gemensamt en 

upplevelse av lidande hos varje partner. Lidandet uttryckte själsliga- och fysiska 

påfrestningar, vilket var bidragande faktorer för själsliga utmaningar. Tidigare forskning 

talar även om dessa typer av själsliga utmaningar, men utifrån perspektivet av patienter som 

diagnostiserats med Alzheimer sjukdom. Enligt Robinson, Giorgi och Ekman (2012) är 

upplevelser som oro och ångest vanligt förekommande vilket kan orsaka lidande. Det visar på 

att båda parter kan dela gemensamma upplevelser utifrån situationen de befinner sig i. Trots 

det gemensamma lidandet förklarar Eriksson (1996) lidandet som unikt och att det formas av 

individens omgivning. I tidigare studier uttrycks lidandet hos personen som drabbats av 

Alzheimer sjukdom, i något som Eriksson kallar för ett sjukdomslidande. Hos en partner 

utspelar sig lidandet istället i en typ av livslidande.  

Resultatet visade att upplevelsen av förlust var en blandning av svårhanterliga upplevelser 

och kunde uttrycka sig i flera former. Att leva som partner till en person med Alzheimers 

sjukdom kunde medföra känslan av att förlorat sin respektive, förlorat sin fritid och sina 

rättigheter. I samband med detta upplevdes gemensamt en känsla av saknad och längtan till 

det som gått förlorat. I analysen uttrycktes vardagen och sjukdomstillståndet som en 

situation som inte gick att övervinna. Utifrån detta skulle resultatet därmed kunna visa på 

Erikssons (2014) definition av ett problem. Eriksson beskriver vidare att ett problem kan 

hindra människan från att leva och utvecklas, vilket visas tydligt i examensarbetets resultat. 

Att leva som partner till en person med Alzheimers sjukdom illustrerades i resultatet som att 

stå hjälplös inför ett problem utan lösning. Utifrån Edbergs et al. (2008) studie beskrivs ett 

problem då sjuksköterskor upplever det problematiskt att vårda patienter med Alzheimers 

sjukdom i den mån som önskas. Detta beror främst på bristande möjligheter och tillgångar. 

Utifrån detta kan ett antagande göras att patienter därmed fråntas möjligheten att vidare 

utvecklas.  

Den upplevda ensamheten utgjorde en betydande del för resultatet och finns även beskrivet i 

tidigare forskning. Tidigare forskning visar enligt Robinson et al. (2012) samt Wawrziczny, 

Antoine, Ducharme, Kergoat och Pasquier (2015) att personer om drabbats av Alzheimers 

sjukdom upplever ensamhet trots närvaron av sin partner. Detta är även något som visas 

tydligt i resultatet. Resultatet visade att varje partner upplevde sig kvarlämnade att ta ansvar 

för det gemensamma liv de hade med sin respektive. Detta innefattade allt från 

hemmasysslor till att vårda sin respektive samt att bära ett ekonomiskt ansvar. Ensamheten 

även påtaglig vid situationer av beslutsfattning. De uttryckte gemensamt ett behov av stöd i 

dessa sammanhang. Ensamheten gav en känsla av tomhet och hopplöshet, en känsla av att 

inte räcka till. Det var ett tillstånd som innebar påfrestningar och i längden skulle vara 

ohållbart. Utifrån Eriksson (1994) förklaras ensamheten som den allra djupaste form av 

lidande, och beskriver det som en kamp för friheten att vara människa.  

Upplevelsen av ambivalens var vanligt förekommande. I analysen var det svårt att urskilja 

specifika känslor, utan att ta hänsyn till den motsatta känslan. Det var som att den ena 

känslan resulterade i den andra, känslorna gick hand i hand. Detta kan relatera till Erikssons 



19 

 

(2014) beskrivning om människans emotionella behov. Precis som ambivalensen uttryckte 

sig i resultatet, beskriver Eriksson människan som dynamisk och bärande av motsatta 

känslor. I tidigare forskningen skildras ambivalensen utifrån Robinson et al. (2012) som ett 

tillstånd av förtvivlan för sin sjukdom, samtidigt som stunder av upplevd styrka kan infinna 

sig. Detta är upplevelser som kan gå parallellt med varandra, och stundtals få övertag över 

varandra.  

Enligt Eriksson (1994) är skuld en känsla som vanligtvis kan upplevas hos anhöriga. Ur 

resultatet kunde ett tydligt samband ses utifrån detta konstaterande. Gemensamt hos varje 

partner var upplevelser av skuld, som främst uppstod i samband med frustration. Samvetet 

gav vika när frustrationen blev för stor och när känslan av hjälplöshet tog fasta. Eriksson 

(1994) beskriver vidare att skuld ofta upplevs i samband med lidande, vilket tydligt kunde 

visas i resultatet. Varje partner blev lidande då skulden uttryckte sig och detta hämmade dem 

ofta från att fullt ut leva ett optimalt liv. Eriksson (1994) definierar denna typ av hämning 

som ett hälsohinder. Tidigare forskning visar även att sjuksköterskor upplever frustration i 

samband med vårdandet av en person med Alzheimers sjukdom. Denna frustration grundar 

sig i upplevelser av att inte kunna göra tillräckligt för sina patienter (Edberg et al. 2008). 

Detta är en känsla som i analysen fanns gemensamt hos sjuksköterskor och varje partner. 

I resultatet beskrevs genomgående upplevelsen av känslomässiga utmaningar. I vissa stunder 

fanns ingen ork att konfrontera sina känslor, vilket istället resulterade i att varje partner 

intog en passiv position mot sina känslor. Denna typ av beteende kan jämföras med 

Erikssons (1996) beskrivning av den första nivån i hälsoprocessen, att ha eller att göra. Att 

leva i förnekelse var i resultatet ett sätt att orka hantera vardagen, och kunde för korta 

stunder ge positiv effekt. Däremot var det tydligt att fasen av förnekelse inte var hållbar och 

att verkligheten i slutändan kom ikapp. Vid dessa stunder blev det möjligt att träda in i nästa 

nivå som enligt Eriksson (1996) innebär ett stadie av kamp för sin förbättring. Att leva med 

diagnosen Alzheimers sjukdom visar enligt Robinson et al. (2012) också innebära ett tillstånd 

av känslomässiga utmaningar. Dessa utmaningar beskrivs vara det som påverkade livet allra 

mest.  

Trots en tung vardag visade analysen att livet kunde innefatta positiva aspekter. Även 

tidigare forskning visar enligt Robinson et al. (2012) att styrka och livslust trots sjukdom kan 

upplevas. I studien uttrycker personer med Alzheimers sjukdom stundtals en vilja att ta vara 

på livet, vilket även inger kraft att möta sina omständigheter. Som partner kunde en känsla 

av hopp och livslust infinna sig vid stunder då skymtar på livet från förr uttryckte sig. 

Speciellt vid situationer som visade tecken på förbättring hos den respektive, samt när 

glimtar av personlighetsdrag åter yttrade sig. Analysen visade även att tid med familj och 

vänner var betydande faktorer för upplevelsen av livskraft i vardagen. Eftersom den sociala 

samvaron med sin respektive försämrats, upplevdes gemenskapen till familj och vänner som 

mer betydelsefull än tidigare. Relaterat till Eriksson (1996) kan detta ses som balans i den 

själsliga och andliga dimensionen. Trots att livet som partner till mesta dels innefattade 

påfrestningar, så kunde de stundtals uppleva balans vilket kan jämföras med de olika 

dimensionerna som Eriksson (1996) beskriver. Positiva aspekter beskrivs även i tidigare 

forskning utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. I tidigare forskning beskriver sjuksköterskor 

att ett individanpassat vårdande möjliggör en bättre vårdande relation till patienter. Den 
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vårdande relationen beskrivs i sin tur gynna både måendet hos patienter, samt den positiva 

upplevelsen som sjuksköterskor har till sitt yrke (Van-Zadelhoff, Verbeek, Widdershoven, 

Van-Rossum och Abma, 2011) 

I resultatet kunde det avläsas ett begär av stöd och bekräftelse. När familj och vänner inte 

kunde tillgodose detta så fick olika typer av anhörigstöd en betydande roll i deras liv. Begäret 

grundade sig främst i att uppleva delaktighet till någon som befinner sig i samma situation 

och förstår vad varje partner går igenom. Genom anhörigstöd kunde människor i samma 

situation hjälpa varandra genom att dela erfarenheter och upplevelser. Den längtan och det 

begär för gemenskap som beskrevs i resultatet kan relateras till Erikssons (2014) definition 

av människan. Även i tidigare forskning beskrivs utifrån Robinson et al. (2012) att 

gemenskap med familj och vänner har en betydande roll för personer som drabbats av 

Alzheimers sjukdom. Vikten av anhörigstöd finns även förklarat ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Tidigare forskning visar på att sjuksköterskor inte enbart vårdar 

deras patienter, utan även dess anhöriga. Detta beror främst på att de anhöriga är en stor del 

av livet hos patienter och även de påverkas av sjukdomen (Edberg et al. 2008). Yektahtalab, 

Sharif, Hossein Kaveh, Fallahi Khoshknab och Petramfar (2013) beskriver vidare vikten av 

att sjuksköterskor delaktig gör anhöriga och familjemedlemmar i vårdandet. De förklarar att 

det finns ett samband mellan välmående hos patienter och hur god anhörigkontakten är.  

Livskraften visades även i samband med upplevelsen av insikt och försoning. I olika stadier 

av sina livssituationer kunde en fas som innebar acceptans för livets omständigheter 

upplevas, vilket möjliggjorde ett nytt sätt att hantera vardagen. Det var däremot tydligt att 

insikten och acceptansen var en del i en större process, som innebar en konstant pendling 

mellan livets olika stadier. Detta kan relateras till hälsans tre olika nivåer nivåer som 

Eriksson (1996) beskriver. Den vardande nivån som resultatet visade att varje partner befann 

sig i, upplevdes befriande och stärkande. Även tidigare forskning beskriver upplevelsen av att 

befinna sig i den vardande nivån utifrån perspektivet av personen som drabbats av 

Alzheimers sjukdom. Personer med Alzheimers sjukdom beskriver enligt Robinson et al. 

(2012) att ett tillstånd av öppenhet och mottaglighet kan uppnås för sin situation, om de 

börjar fokusera på att leva här och nu. Genom att sluta kämpa emot sin diagnos kan personer 

med Alzheimers sjukdom nå försoning och insikt.  

 

6.2 Metoddiskussion  

I detta examensarbete valdes att utgå ifrån en kvalitativ, manifest innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Friberg (2017) beskriver att kvalitativa studier är lämpliga 

för att beskriva upplevelser och har som yttersta mål att bidra till ökad förståelse. 

Examensarbetet syftade till att beskriva upplevelser av att leva som partner till en person 

med Alzheimers sjukdom och därmed ansågs denna metod lämplig.  

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) fokuserar en manifest analys på det 

uppenbara innehållet i en text. I analysprocessen ett öppet förhållningssätt strävats efter att 
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uppnå. Detta för att möjliggöra att meningen med texten framkommer. Under analysens 

gång har det diskuterats och reflekterats kring medvetenheten för hur förförståelsen kan 

påverka resultatet. Genom att belysa detta har risken för att förförståelsen ska påverka 

resultatet minskat. Utifrån de 150 meningsbärande enheter som togs ut ur biografierna, 

kondenserades dessa fram till 20 koder. Som Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

förklarar sorterades därmed koderna utifrån likheter och skillnader. Detta gav resultatets fem 

underkategorier och två kategorier.  

Efter ett flertal sökningar bland vetenskapliga artiklar, bloggar och biografier ansågs att 

mängden artiklar och bloggar var otillräckliga för att utgöra grunden för resultatet. För att 

uppnå ett berikat resultat valdes därför biografier ut. Förutom detta ansågs biografierna vara 

det material som tydligast beskrev upplevelser på den nivå där det var möjligt att komma 

nära berättelserna. Vid val av biografier framkom det att upplevelser beskrivna av partners 

var vanligt förekommande, därför valdes det att utgå från detta, istället för att exempelvis 

utgå ifrån biografier skrivna av barn. Valet gjordes att i sökningarna inkludera respektive av 

båda kön samt samkönade par, då det inte ansågs vara en bidragande orsak till att 

upplevelserna skilde sig åt. Det var snarare intressant att se hur könsrollerna försvann i 

hemmet i samband med sjukdomen. Att endast inkludera biografier skrivna på svenska 

gjordes för att limitera materialet, samt för att avgränsa examensarbetet till att nå ett resultat 

mer applicerbart för vidare alzheimerforskning i Sverige. I ett överförbarhetssyfte kan detta 

dock ses som en nackdel. Antalet få valda biografier samt att ena biografin är tjugotre år 

gammal kan vara ytterligare nackdelar i detta examensarbete. 

Enligt Dahlborg-Lyckhage (2017) är det viktigt att vara källkritisk mot sitt material, speciellt 

om obearbetat material används. Vidare beskrivs att det som författare är viktigt att vara 

medveten om sitt förhållningssätt till sitt material, beroende på om det är en primär- eller 

sekundärkälla. I detta examensarbete kvalitetsgranskades de valda biografierna utifrån 

Segestens (2017) riktlinjer för tryckt text. För att genomföra kvalitetsgranskningen 

kontaktades bokförlagen för varje biografi. Genom mailkontakt besvarades frågor kring 

biografiernas tidigare kvalitetsgranskning, vem som anses vara juridiskt ansvarig för 

biografierna, samt förlagens rutiner kring publicering och krav. I detta examensarbete var en 

viktig del i kvalitetsgranskningen att få förståelse för i vilka syften biografierna var skrivna. 

Resultatets tillförlitlighet hade reducerats om biografierna exempelvis varit skrivna i syftet 

att underhålla och fånga läsarens intresse. Detta eftersom det ökar risken att berättelserna i 

biografierna förvrängts i underhållande syfte. Därav valdes endast biografier ut med syftet att 

förmedla kunskap om hur det är att vara partner till en respektive med Alzheimers sjukdom. 

Tillförlitligheten i detta examensarbete kan dock ifrågasättas utifrån att resultatet endast 

inkluderar fyra biografier och därmed endast fyra perspektiv. Att utgå ifrån fler biografier 

skulle kunnat stärka tillförlitligheten. Detta eftersom att det hade inkluderat fler perspektiv 

och ökat möjligheten för att likadant resultat kan upprepas i studier med liknande 

sammanhang och studiedeltagare.  

Polit och Beck (2017) beskriver trovärdighet som ett värde på hur sanningsenligt 

datamaterialet och dess tolkningar är. De förklarar även att kvalitativa forskare bör sträva 

efter att uppnå ett resultat som inger förtroende. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

beskriver vidare att trovärdighet handlar om hur användbart eller överförbart resultatet är. 
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Detta innebär att studien ska kunna upprepas utifrån likadana förutsättningar och ge samma 

resultat. För att uppnå detta valdes att i detta examensarbete tydligt precisera metodens alla 

steg. Detta för att reducera eventuella misstolkningar som kan uppstå för läsaren. Under 

arbetets gång strävades det efter att ha ett förhållningssätt som innebar att vara medvetna 

om sin förförståelse och för hur den satt sin prägel på analysen. Detta gjordes genom att 

biografierna lästes separat och meningsbärande enheter togs ut. Sedan återkopplades, 

sammanfattades och diskuterades resultatens fynd gemensamt. På detta sätt tydliggjordes 

olika tolkningar och perspektiv. För att fortsätta sträva efter tillförlitlighet analyserades 

materialet upprepade gånger vilket bidrog till förändringar i val av kategorier och 

underkategorier ett flertal gånger. Trovärdigheten i detta examensarbete kan reduceras då 

valet att inkludera en gammal biografi gjorts. Detta på grund av att Alzheimerforskningen, 

sjukvården, läkemedel samt möjligheter till anhörigstöd förändrats och utvecklats under 

dessa år.  

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är överförbarhet ett begrepp som definierar 

i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper eller sammanhang. Polit och 

Beck (2017) beskriver vidare att det är författarens ansvar att förse läsaren med tillräckligt 

beskrivande och djupgående data. Detta för att möjliggöra applicering av resultatet i andra 

sammanhang. I detta examensarbete har därför urval, datainsamling, dataanalys samt de 

faktorer som utgör kontext för arbetet noggrant beskrivits. Överförbarheten i detta 

examensarbete kan dock ifrågasättas utifrån att valet gjorts att endast inkludera biografier på 

svenska. Överförbarhet syftar till möjligheten att applicera resultatet till andra grupper eller 

sammanhang. I andra länder än Sverige kan kultur, sjukvård och möjligheten till anhörigstöd 

se annorlunda ut. Eftersom att detta examensarbete endast utgår från svenska biografier 

skulle det kunna medföra att resultatet inte når den grad av överförbarhet som syftet 

egentligen är kapabelt till att göra.  

Polit och Beck (2017) definierar begreppet giltighet som ett mått på om studien mäter det 

den är avsedd att mäta. Detta examensarbete syftade till att beskriva upplevelser av att leva 

som partner till en person med Alzheimers sjukdom. Genom att läsa biografier kunde det 

urskiljas direkta beskrivningar från primärkällor som svarade an på detta. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) beskriver vidare att studiens giltighet ökar om det finns 

strategier för val av deltagare. Därför granskades datamaterialet i detta examensarbete, 

noggrant utifrån de inklusions- och exklusionskriterier som valts ut. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) beskriver även att giltigheten förstärks om citat presenteras i resultatet, 

vilket även görs i detta examensarbete.   

6.3 Etikdiskussion  

Detta examensarbete har utgått ifrån fyra starka och gripande berättelser. Känslor av glädje 

och medlidande har upplevts samtidigt som givande kunskap inför framtida profession har 

utvecklats. Trots att tidigare yrkeserfarenheter förbättrat förmågan att sätta sig in i varje 

partners situation, så har även medvetenheten och förförståelsen utifrån Polit och Beck 
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(2012) behövt beaktas. Det etiska förhållningssättet blev därmed en ständig påminnelse att 

förhålla sig till under skrivandets process. Detta gjordes genom reflektion och samtal.  

Under examensarbetets gång har risken för omtolkning av resultatet arbetats för att 

reducera. I enighet med Vetenskapsrådets (2018) och Codex (2017) riktlinjer har materialet 

varken förvrängts, förfalskats eller vinklats, därför bör inte etiska problem uppstått i detta 

examensarbete.  

Genom kvalitetsgranskningen av biografierna säkerställdes vilket etiskt förhållningssätt 

förlagen haft till sina biografier. Resultatet av detta visade på att materialet inte påverkats 

eller förändrats av någon annan person, än författarna till biografierna. Detta var en central 

och avgörande del i valet av datamaterial, då målet var att förhålla sig etiskt korrekt till sitt 

material.  

7 SLUTSATSER 

Detta examensarbete syftade till att beskriva upplevelser av att leva som partner till en 

person med Alzheimers sjukdom. Upplevelserna beskrevs utifrån varje partner som en berg- 

och dalbana där känslorna pendlade okontrollerat från dag till dag. Detta skapade svårigheter 

att avläsa specifika känslor, utan att ta hänsyn till andra känslor som upplevdes i samband 

med dessa. De motstridiga känslorna var karaktäriserande för den kamp som varje partner 

gick igenom och hade en utmanade påverkan på deras känslomässiga liv. Detta fick, trots 

fysiologisk frihet från sjukdom, en negativ påverkan på deras upplevda hälsa. Trots detta 

kunde det hos varje partner avläsas ljusglimtar i vardagen. Ur dessa kunde kraft och styrka 

hämtas och var förutsättningar för att varje partner skulle orka ta sig igenom sin situation. 

Ljusglimtarna kunde yttra sig i form av tecken på förbättring hos sin respektive, tid med 

familj och vänner samt tid att få ta hand om sig själv. Resultatet kan för framtida samt 

yrkesverksamma sjuksköterskor, få en betydelsefull mening i mötet med en partner till en 

person som diagnostiserats med Alzheimers sjukdom. Genom att öka kunskap och förståelse 

för hur en partner upplever det att ha en respektive med Alzheimers sjukdom, kan 

sjuksköterskor bemöta deras problem, behov och begär utifrån den unika människan.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

I analysen var det tydligt att personen som drabbats av Alzheimers sjukdom inte var ensam 

om att påverkas av diagnosen. Att leva som partner till någon som fått sjukdomen visades 

vara påfrestande både fysiskt och själsligt. Utifrån biografierna har det tydliggjorts att varje 

partner inte kunnat tillgodoses med den hjälp dem är i behov av. Förslag för vidare forskning 

skulle därmed kunna vara att undersöka möjligheterna till att erbjuda varje partner en 

personlig och individuell vårdplan, för att få den hjälp de behöver. Utöver detta anses det 
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valda syftet intressant att vidare studera i ett mer globalt perspektiv. Exempelvis genom att 

använda sig av biografier ifrån olika länder.  
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of Geriatric Psychiatry 

Neuropsychiatric 

symptoms and Quality 

of Life in patients with 

very mild and mild 

Alzheimer’s disease. 

Syftet var att undersöka 

prevalensen och 

signifikansen för 

neuropsykiatriska 

symtom i väldigt mild 

och mild Alzheimer 

sjukdom, med fokus på 

symtomens påverkan 

på patienternas 

välbefinnande samt 

deras vårdgivare.  

Kvantitativ 

Patienterna fick först 

genom gå en 

undersökning, sedan 

fick de tillsammans 

med sjuksköterskorna 

delta i intervjuer.  

Neuropsykiatriska 

symtom visade sig hos 

76,5% hos patienterna 

med väldigt mild (CDR 

0,5) Alzheimers 

sjukdom och 84,9% hos 

patienterna med mild 

(CDR 1) Alzheimers 

sjukdom.  
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Nummer Författare och årtal Tidskrift och titel Syfte Metod Resultat 

5. Robinson, P., Giorgi, B., 

Ekman, S-L.  

2012 

Journal of 

Phenomenological 

Psychology 

The Lived Experience of 

Early-Stage Alzheimer’s 

Disease: A Three-Year 

Longitudinal 

Phenomenological Case 

Study 

Syftet var att undersöka 

upplevelsen av de tidiga 

stadierna i Alzheimers 

sjukdom. 

Kvalitativ 

Intervjuer hölls vid fyra 

tillfällen med en 

sjuksköterska.  

 

Resultatet visade att 

upplevelsen av tidiga stadiet 

av Alzheimers sjukdom är 

en komplex övergång för 

personen som drabbats. 

Resultatet beskriver det som 

en process som innebär 

personliga förändringar.   

6. Shinan-Altman, S., 

Werner, P., Cohen, M. 

2015 

 

Aging & Mental Health 

The connection 

between illness 

representations of 

Alzheimer's disease and 

burnout among social 

workers and nurses in 

nursing homes and 

hospitals: a mixed-

methods investigation. 

Syftet var att undersöka 

förhållandet mellan 

Alzheimers sjukdom 

sjukdomsföreställningar 

och utbrändhet bland 

socialarbetare och 

sjuksköterskor 

Kvalitativ 

Data samlades in via 

semistrukturerade 

intervjuer hos 

professionella vårdare. 

I resultatet kunde teman 

kunde identifieras: 

Minskad emotionell energi, 

depersonalisering hos 

patienten och sorg för att 

upplevelseförluster/defekter 

hos patienten.  
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Nummer Författare och årtal Tidskrift och titel Syfte Metod Resultat 

7. Tedeschi, G., Cirillo, M., 

Tessitore, A., Cirillo, S. 

2008 

Springer 

Alzheimer’s disease and 

other dementing 

conditions  

Syftet var att beskriva 

olika diagnostiska 

metoder för Alzheimers 

sjukdom.  

 Beskriver olika tekniker 

för att diagnostisera 

Alzheimers sjukdom.  

8. Van Zadelhoff, E., 

Verbeek, H., 

Widdershoven, G., Van- 

Rossum, E., Abma, T 

2011 

Journal of Clinical 

Nursing 

Good care in group 

home living for people 

with dementia. 

Experiences of 

residents, family and 

nursing staff 

Syftet var att undersöka 

erfarenheter hos 

anhöriga och 

vårdpersonal på 

gruppboenden för äldre 

med demens och deras 

uppfattning om 

vårdprocessen. 

Kvalitativ 

Semistrukturerade 

intervjuer hölls med 

anhöriga och 

vårdpersonal. Även 

Systematiska 

observationer på de 

deltagande 

genomfördes.  

Resultatet delades in i 

tre teman: 

Individanpassad vård, 

kontakt och 

kommunikation och 

solidaritet. 
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Nummer Författare och årtal Tidskrift och titel Syfte Metod Resultat 

9. Wawrziczny E., 

Pasquier, F., Ducharme, 

F., Kergoat, M-J., 

Antoine, P.  

2016 

Dementia 

Couples’ experiences 

with early-onset 

dementia: An 

interpretative 

phenomenological 

analysis of dyadic 

dynamics 

Syftet var att identifiera 

makarnas svårigheter 

och behov utifrån 

sjukdomens påverkan 

på relationens dynamik.  

Kvalitativ 

 

Halvstrukturerade 

intervjuer genomfördes 

med paren.  

Resultatet visar att 

sjukdomens symtom 

leder till påverkan på 

relationen och 

interaktionen mellan 

makarna. 

10. Wawrziczny E., 

Pasquier, F., Ducharme, 

F., Kergoat, M-J., 

Antoine, P.  

2016a 

Scandinavian journal 

of caring sciences 

From ‘needing to know’ 

to ‘needing not to know 

more’: an interpretative 

phenomenological 

analysis of couples’ 

experiences with early-

onset Alzheimer’s 

disease. 

Syftet var att undersöka 

erfarenheter och 

förändringar hos par 

innan och efter 

diagnosen av 

Alzheimers sjukdom.  

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade 

intervjuer hölls hemma 

hos varje par. Varje 

intervju hölls med båda 

makarna för att fånga 

deras gemensamma och 

individuella 

erfarenheter 

Resultatet visades i två 

teman, ”behovet av att 

veta” och ”behovet av 

att inte veta”. Dessa 

beskrev att första 

perioden av 

sjukdomsprocessen 

kunde innefatta känslor 

av tvivel och en vilja att 

komma till insikt.  

11. Yektahtalab, S., Sharif, 

F., Kaveh, M. H., 

Fallahi Khoshknab M., 

Petramfar, P.  

2015 

Journal of caring 

sciences 

Living with and caring 

for patients with 

Alzheimer’s disease in 

nursing homes 

Syftet var att utforska 

erfarenheten hos 

sjuksköterskor på 

boendet, samt hur de 

kan förbättra kvalitén 

på vården för patienter 

med Alzheimers 

sjukdom  

Kvalitativ 

Intervjuer genomfördes 

med 14 sjuksköterskor 

på ett demensboende.  

Resultatet visade olika 

aspekter på hur det är 

att vårda patienter med 

Alzheimers sjukdom. 

Dessa formulerades i 6 

teman. 
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Bilaga C: Biografimatris 

 

Titel Författare Publikations år  Antal sidor Handling 

Den längsta ronden Alsterlund, Edna 2010 347 I Den längsta ronden får 

läsaren ta del av Edna 

Alsterlunds upplevelser av 

hur det är att leva med 

hennes make som 

diagnostiserats med 

Alzheimers sjukdom. I 

biografin får läsaren följa en 

känslosam resa om hur livet 

förändras i takt med 

sjukdomen.  

Ett långsamt farväl Assarsson, Ulla 2015 264 

 

Ett långsamt farväl är en 

biografi som skildrar hur 

livet förändrades när 

Assarssons make 

diagnostiserades med 

Alzheimers sjukdom, endast 

62 år gammal. Assarsson 

talar om sin livsfilosofi, 

hennes tankar, känslor och 

hur hon tar sig igenom 

vardagen.  
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Titel Författare Publikations år  Antal sidor Handling 

Boken om E  

 

Isaksson, Ulla 

 

1994 

 

254 

 

I boken om E, berättar 

författaren Ulla Isaksson 

mycket öppet om när hennes 

livskamrat drabbades av 

Alzheimers sjukdom. Hon 

beskriver hur kärleken fick 

dem att oavbrutet kämpa 

vidare och drev dem att 

övervinna det som skilde 

dem åt. Läsaren får en 

inblick hur det är att vara 

partner och hur det är att 

leva med en person som 

drabbats av Alzheimers 

sjukdom 

Stiltje Nylander, Torsten 2003 191 Boken handlar om makarna 

Torsten och Clary. Det är en 

gripande historia om hur 

sjukdomen Alzheimer vänder 

upp och ner på deras liv. 

Författaren skildrar 

känslosamt hur hans maka 

och livskamrat långsamt dras 

in i sjukdomsförloppet. 

Läsaren får följa med i 

minnets labyrinter med både 

fina och sorgliga historier. 
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Bilaga D: Kvalitetsgranskning av biografier 

 

Titel 
 

Form av 
litteratur 
 

Utgivare Författare, 
perspektiv, 
värderingar och 
mål 
 

Årtal Tidigare 

kvalitetsgranskning 

Akademisk 

utveckling 

Kvalitetgrad 1-

4 

Den längsta 
ronden 
 

Biografi Forum Alsterlund, Edna. 
Anhörigperspektiv. 
Målet är att 
förmedla kunskap 
om hur det är att 
vara partner till en 
make med 
Alzheimer. 
 

2010 Författaren är juridiskt 
ansvarig, men förlaget 
ansvarar för att 
författaren förhåller 
sig till rätt regler. 
Förläggare och 
redaktör genomför 
faktagranskning samt 
korrekturläsning.  

Akademisk och 
professionell 
kunskap ges 
utifrån ökad 
förståelse för det 
studerade 
fenomenet i 
studien. 
 

4 

Ett långsamt 
farväl 
 

Biografi Lerum: Idus Assarsson, Ulla. 
Anhörigperspektiv. 
Målet är att 
förmedla kunskap 
om hur det är att 
vara partner till en 
make med 
Alzheimer. 
 

2015 Författare är juridiskt 
ansvarig eftersom 
boken inte är skriven 
under pseudonym. En 
självbiografi är 
subjektiva upplevelser 
och ska därför inte 
faktagranskas. Från 
förlaget görs en 
korrekturläsning och 
eventuellt 
redaktörsbearbetning.  

Akademisk och 
professionell 
kunskap ges 
utifrån ökad 
förståelse för det 
studerade 
fenomenet i 
studien. 

4 
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Titel 
 

Form av 
litteratur 
 

Utgivare Författare, 
perspektiv, 
värderingar och 
mål 
 

Årtal Tidigare 

kvalitetsgranskning 

Akademisk 

utveckling 

Kvalitetgrad 1-

4 

Boken om E 
 

Biografi Albert Bonniers 
förlag 
 

Isaksson, Ulla. 
Anhörigperspektiv. 
Målet är att 
förmedla kunskap 
om hur det är att 
vara partner till en 
make med 
Alzheimer. 
 

1994 Författaren är juridiskt 
ansvarig för innehållet. 
Förlaget och 
redaktören gör en 
korrekturläsning samt 
granskning.  

Akademisk och 
professionell 
kunskap ges 
utifrån ökad 
förståelse för det 
studerade 
fenomenet i 
studien. 
 

4 

Stiltje 
 

Biografi Nautiska 

förlaget 

Nylander, Torsten. 
Anhörigperspektiv. 
Målet är att 
förmedla kunskap 
om hur det är att 
vara partner till en 
maka med 
Alzheimer. 
 

2003 Författaren är juridiskt 
ansvarig för sin text. 
Förlaget granskar 
materialet och gör en 
bedömning av 
innehåll, språk och 
ifall det finns en 
eventuell marknad för 
boken. 
 

Akademisk och 
professionell 
kunskap ges 
utifrån ökad 
förståelse för det 
studerade 
fenomenet i 
studien. 
 

4 

 

Böckernas kvalitét bedömdes utifrån form av litteratur, perspektiv/värderingar/mål, hur tidigare kvalitetsgranskning gjorts samt utifrån vilken 

typ av akademisk utveckling böckerna har. Varje punkt gav 1 poäng.  

Låg kvalitet: 0-1 poäng 

Medel kvalitet: 2-3 poäng 

Hög kvalitet: 4 poäng 
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Bilaga E: Kvalitetsgranskning av artiklar 

 

Frågor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tydligt problem, är det 

formulerat och avgränsat? 

Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Finns teoretiska 

utgångspunkter? 

Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja 

Finns 

omvårdnadsvetenskaplig 

teoribildning beskriven? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Är syftet tydligt formulerat? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är metoden beskriven 

utförligt? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Är undersökningspersonerna 

beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Är data tillräckligt 

omfattande analyserat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hur hänger metod och 

teoretiska utgångspunkter 

ihop? Är det tydligt? 

Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja 

Är resultatet tydligt 

beskrivet?  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Svarade resultatet på 

studiens syfte?  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Vilka argument förs fram? Är 

det relevanta resonemang? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns några etiska 

resonemang beskrivna? 

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Finns en metoddiskussion?  Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Sker en återkoppling till 

teoretiska antaganden?  

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Poäng 9 11 9 7 10 9 5 11 10 9 12 

 

För svar ”ja” – 1 poäng, för svar ”nej” – 0 poäng 

Låg kvalitet: 0–4 poäng 

Medel kvalitet: 5–9 poäng  

Hög kvalitet: 10–14 poäng 

 

 

 



40 

 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


