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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Alzheimers sjukdom är en irreversibel progressiv sjukdom som ökar i samhället. 

Tidigare forskning visar att omvårdnadspersonal till personer med Alzheimers sjukdom har 

en ökad risk för psykisk och fysisk skada, det finns också kopplingar till att bränna ut sig. 

Anledningen till detta är de symtomen Alzheimers sjukdom medför. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva upplevelsen av att vara anhörigvårdare till 

en person med Alzheimers sjukdom.  

Metod: Kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats med analysmaterial 

bestående av fem biografier. 

Resultat: Två kategorier identifierades, lidande och livskraft. Ur lidande identifierades tre 

underkategorier; att uppleva frustration, att uppleva ensamhet och att uppleva ambivalens. 

Trots lidandet kunde positiva upplevelser urskiljas, detta visade sig i kategorin livskraft. Ur 

livskraft identifierades två underkategorier; att uppleva hopp och att uppleva stöd.  

Slutsats: Anhörigvårdare upplevde en emotionell berg- och dalbana. Upplevelserna 

medförde lidande, men också livskraft som var beroende av hopp och stöd. Personen med 

Alzheimers sjukdom är ej patient för anhörigvårdaren, det är en livskamrat som under stort 

lidande försvinner. Denna kunskap är relevant att förvaltas av dagens samt framtidens 

sjuksköterska. Detta på grund av att Alzheimers sjukdom ökar och dessa patienter samt deras 

anhöriga är vanligt förekommande i många delar av vården. 

Nyckelord: Alzheimers, anhörigvårdare, lidande, livskraft 

 
 

  



ABSTRACT 

Background: Alzheimers disease is an irreversible progressive disease with increasing 

prevalence. Previous research shows that professional carers for patients with Alzheimers 

disease has an increased risk for burnout and being exposed to physical and mental abuse. 

The reason is the symptoms that Alzheimers entails. 

Aim: The purpose with this study is to describe the experience of being a family carer to a 

spouse with Alzheimers disease. 

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

biographies  

Findings:  Two categories were identified; suffering and vitality. From suffering three under 

categories were identified; experiencing frustration, experiencing loneliness and experiencing 

ambivalence. Despite the suffering, positive experiences could be found in the category of 

vitality. From vitality two undercategories were identified; experiencing hope and 

experiencing support.  

Conclusion: Family carers experienced an emotional roller-coaster. The experiences caused 

suffering but also vitality that depended on hope and support. Individuals with Alzheimers 

disease is not a patient to the family carer, the person is a soulmate who painfully disappears. 

This knowledge is relevant for current and future nurses. This because Alzheimers disease is 

increasing and these patients among with their family is commonly occurring in many 

aspects of the care-system. 

Keywords: Alzheimers, family carer, suffering, vitality 
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1 INLEDNING 

På ålderns höst planerar många ett stillsamt och fridfullt liv tillsammans med sin äkta hälft. 

Att ena parten drabbas av sjukdom kan innebära en förändring av dessa planer. Som 

framtida sjuksköterskor ska vi kunna lindra patienters lidande men dessutom ha förmågan 

att bemöta de anhörigas problem, behov och begär. Demenssjukdomar och framförallt 

Alzheimers sjukdom är något som vi upplevt att alla sjuksköterskor kommer i kontakt med 

under arbetslivet. Ute i verksamheter är samarbetet med anhöriga viktigt för sjuksköterskor 

vid arbete med personer med Alzheimers. För att etablera detta samarbete krävs en insikt 

och förståelse för hur det är som anhörig att leva med våra patienter. Därför finner vi det 

intressant att få ökad förståelse för hur det är att vara anhörigvårdare till en person med 

Alzheimers sjukdom. Ämnet vi valt att skriva om är efterfrågat material för Mälardalens 

Högskolas forskargrupp Care, Recovery & Health. Genom detta examensarbete önskar vi få 

en djupare förståelse för de anhörigas perspektiv och upplevelse vid sjukdom.  

2 BAKGRUND 

Under bakgrunden kommer centrala begrepp som upplevelse, anhörig och anhörigvårdare 

redogöras. Därefter redogörs Alzheimers sjukdom. Vidare framförs sjuksköterskans roll 

varpå tidigare vårdvetenskaplig forskning redogörs. Senare framförs det teoretiska 

perspektivet och slutligen presenteras examensarbetets problemformulering.   

2.1 Centrala begrepp  

Nedan följer en förklaring på begrepp som är centrala för förståelsen av detta examensarbete. 

Begreppen är upplevelse, anhörig och anhörigvårdare. 

2.1.1 Upplevelse 

Svenska akademins ordbok (2018) definierar upplevelse som ”erfarenhet som man får när 

man är med om något”. Begreppet upplevelse är ett sammanfattande begrepp och har valts 

eftersom ordet upplevelse är starkt förknippat med det omvårdnadsvetenskapliga 

perspektivet detta examensarbete kommer att utgå ifrån.  
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2.1.2 Anhörig 

Enligt Socialstyrelsen (2004 a) definieras begreppet anhörig som en person inom familjen 

eller en person bland de närmaste släktingarna. Detta begrepp är viktigt att definiera när 

skillnaden mellan anhörig och anhörigvårdare måste urskiljas för en ökad förståelse för detta 

examensarbete.  

2.1.3 Anhörigvårdare 

Anhörigvårdare är en person som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2004 b). I examensarbetet är samtliga anhörigvårdare 

partner till den med Alzheimers sjukdom. Hädanefter kommer de refereras till som 

anhörigvårdare, inte partner. 

2.2 Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom har blivit en av de vanligaste dödsorsakerna i Europa och Nordamerika 

utöver cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Prevalensen för Alzheimers sjukdom ökar i och 

med att befolkningen blir äldre och förutspås att utgöra ett ekonomiskt hot i framtiden 

(Tedeschi, Cirillo, Tessitore & Cirillo, 2008). Enligt Socialstyrelsen (2017) lever det i Sverige 

ca 140 000 med demenssjukdom varav 60 % av dessa beräknas ha Alzheimers sjukdom. 

Alzheimers sjukdom är en form av demens som gör att minnet sviktar i samband med andra 

kognitiva funktioner vilket påverkar förmågan att arbeta och det sociala livet. 

Neuropsykiatriska tillstånd och symtom är något som är vanligt förekommande hos personer 

med Alzheimers sjukdom och kan yttra sig i depressioner, ångest, psykoser och andra 

förändringar i beteendemönstret (Tedeschi et al., 2008). Andra vanliga neuropsykiatriska 

symtom är apati, irritabilitet och agitiation. Dessa symtom är något som förekommer under 

hela sjukdomsstadiet redan från tidig början. Övriga symtom är delirium, eufori, 

hallucinationer, sömnsvårigheter, förändrade matvanor, hämningslöst beteende och 

motoriska svårigheter. Till de övriga neuropsykiatriska symtomen tillhör 

vårdgivardepression, vilket innebär att vårdgivare drabbas av depression till följd av den vård 

de utför. Samtliga symtom drar ned patientens funktionella kapacitet och välbefinnande 

(Karttunen et al., 2011). Neuropatologisk undersökning måste genomföras för att kunna 

ställa en Alzheimerdiagnos och bör göras tidigt. Dessutom för att utesluta andra sjukdomar 

men också för att kunna påbörja behandlingen av sjukdomen tidigt eftersom Alzheimers 

sjukdom är en irreversibel, progressiv sjukdom (Tedeschi et al., 2008). Lämplig behandling 

för sjukdomen kan lindra symtomen för personen med Alzheimers sjukdom och minska 

bördan för vårdgivaren (Karttunen et al., 2011).  

2.3 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan arbetar inom hälso- och sjukvården och har därför som uppgift att arbeta för 

att förebygga ohälsa (SFS, 2017:30). Svensk sjuksköterskeförening (2014) förespråkar att 
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sjuksköterskan ska erbjuda vård till patienter och familjer, vara lyhörd och visa medkänsla. 

Vården ska rikta sig mot de individer som behöver vård och ges oberoende livssituation samt 

bakgrund och arbetet ska kunna samordnas med andra yrkesgrupper när det behövs. 

Sjuksköterskan ska respektera människors val samt rättigheter, och bemöta människor med 

respekt och värdighet. Sjuksköterskan har ett ansvar att patienter får tillräcklig samt 

individanpassad information. Allmänhetens och framförallt sårbara gruppers hälsa är det 

som ska främjas samt deras sociala behov. Svensk Sjuksköterskeförening (2017) förespråkar 

att det är sjuksköterskans ansvar att ta beslut som erbjuder människor att återfå, bibehålla 

eller förbättra sin hälsa. Sjuksköterskan ska handskas med hälsoproblem och sträva mot att 

uppnå bästa möjliga livskvalitet. Omvårdnaden som ges är riktad mot människans fysiska, 

psykosociala, andliga och kulturella dimension. Kompetensen som sjuksköterskan besitter 

omfattar hela patientens situation med dess behov samt problem. Svensk 

Sjuksköterskeförening (2017) förespråkar personcentrerad vård, vilket innebär att patienten 

och närstående ska bli sedda samt förstådda utifrån de unika individer som de är.  

2.3 Tidigare vårdvetenskaplig forskning 

Nedanstående text är en sammanfattning av tidigare forskning som gjorts kring det berörda 

området ur olika perspektiv; personer med Alzheimers sjukdom, att vårda någon med 

Alzheimers sjukdom och stigmat kring Alzheimers sjukdom. Materialet är framtaget via 

sökmotorerna CINAHL Plus och PubMed. Vetenskapliga artiklar, se Bilaga B, till bakgrunden 

valdes ut efter Fribergs (2012) kvalitetsgranskning av kvalitativa samt kvantitativa artiklar, se 

Bilaga C. ULRICHSWEB användes för att säkerställa att de artiklar som sökts fram från 

PubMed var expertgranskade, så kallat peer-reviewed, och det urvalet inte är möjligt via 

PubMed. Förhoppningen var att få fram tidigare vårdvetenskaplig samt medicinsk forskning 

som kunde generera flera perspektiv och diskuteras mot resultatet. Tillvägagångssättet för 

sökningen av tidigare vetenskaplig forskning finns att se under Bilaga A. En artikel som 

använts till bakgrunden är en sammanställning av tidigare vetenskaplig forskning, en review. 

Denna har därför inte kunnat kvalitetsgranskats som övriga artiklar enligt Friberg (2012) när 

den varken har en kvalitativ eller kvantitativ ansats. Friberg (2012) menar på att när 

tillräcklig vårdvetenskaplig forskning gjorts inom ett område kan det vara svårt att få en 

sammanfattande bild över kunskapsläget. Material behövdes för att sammanställa 

information om den medicinska aspekten av Alzheimers sjukdom valdes därför denna review 

vars trovärdighet styrktes eftersom den är expertgranskad.  Utförligare information om 

tillvägagångssätt och sökord finns att hitta i Bilaga A. Artiklarna som använts har 

kvalitetsgranskats enligt Friberg (2012) och mer information om detta finns under Bilaga C. 

Under Bilaga B finns mer information om artiklarna såsom författare, publikationsforum, 

årtal, syfte och metod. De områden tidigare vårdvetenskaplig forskning berör är personer 

med Alzheimers sjukdom, att vårda någon med Alzheimers sjukdom och stigmat kring 

Alzheimers sjukdom. 

 

Artiklar om anhörigvårdares perspektiv finns med under rubriken Att vårda någon med 

Alzheimers sjukdom. Denna artikel valdes med i bakgrunden eftersom den lyfter en 

medicinsk aspekt i att vara anhörigvårdare och ger läsaren en djupare förståelse för 
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komplexiteten vid Alzheimers sjukdom med multipla symtom. För att skapa den medicinska 

förståelsen för Alzheimers sjukdom krävdes det att ha med den artikeln av Sloane et al. 

(2017). Förhoppningen med detta examensarbete är att utöka sjuksköterskans förståelse för 

anhörigvårdares upplevelser. Genom att ha med forskning som påvisar vidden av symtom 

anhörigvårdare möter, besvarar inte den tidigare forskningen på syftet till detta 

examensarbete. 

2.3.1 Personer med alzheimers sjukdom 

Enligt Karger (2016) har personer med Alzheimers sjukdom en bevarad emotionell kapacitet 

trots långt utvecklat sjukdomsförlopp. Förmågan att reflektera kring andras känslotillstånd 

går förlorad efter en tids sjukdom. Trots kognitiv svikt och minnesproblematik kan 

patienterna ändå komma ihåg specifika personer och kan anknyta dem till positiva eller 

negativa känslor baserat på deras relation men också upplevelser de upplevt tillsammans 

med dessa människor. I det tidigare stadiet av sjukdomen kämpar personen med Alzheimers 

sjukdom ofta emotionellt med sig själv när de kognitiva förmågorna successivt börjar avta. 

Personer med Alzheimers sjukdom har en förmåga att känna olika känslor i det senare skedet 

av sjukdomen men har dock svårare att förmedla dessa känslor vilket gör att omgivningen 

lätt missuppfattar det de verkligen känner. Senare i sjukdomen blir personer med Alzheimers 

sjukdom ofta humoristiska, accepterar fysisk kontakt och har lättare att bli positivt påverkad 

av utomstående stimuli (Karger, 2016). Trots att en person har Alzheimers sjukdom kan 

denne gradera sin livskvalitet, och oavsett uppfattning om sin livskvalitet tycks vårdare 

uppleva att personen med alzheimers sjukdom har lägre livskvalitet än vad den själv upplever 

(Gräske, Fischer, Kuhlmey & Wolf-Osterman, 2012). I Barbe et al., (2016) studie får personen 

med Alzheimers sjukdom skatta sin livskvalitet. Förmågor och faktorer som påverkar om 

personer med Alzheimers sjukdom tycker sig ha en god livskvalitet är om förmågan att kunna 

äta själv och klä på sig är intakt. Samt att de ej upplever depression, ångest eller 

sömnproblematik. Förmågan att inte kunna ta hand om sig själv eller behov av assistans har 

en stor påverkan i hur dessa upplever sin livskvalitet. Det ger en positivare självbild och 

högre självförtroende om personen med Alzheimers sjukdom är kapabel att utföra simpla, 

vardagliga uppgifter.  Behovet av mediciner upplevs sänka livskvalitén eftersom mycket 

upplevs kretsa kring medicinering vilket ger upphov till en känsla av begränsning. Förlust av 

självständighet är förknippat med låg livskvalitet och uppkommer när personen med 

Alzheimers sjukdom känner sig beroende av andra.  

2.3.2 Att vårda någon med alzheimers sjukdom 

Personer med Alzheimers sjukdom har många symtom och behöver ofta professionell vård. 

De vanligaste symtomen som anhörigvårdare till personer med Alzheimers sjukdom 

rapporterar är tilltagande konfusion, minskad aktivitet, agitation, hallucinationer, röst- och 

talproblem, stress, ångest, aggression, minskad egenomsorg och fallolyckor. I senare stadier 

av den progressiva sjukdomen rapporteras skador om förstoppning och trycksår. En 

anhörigvårdare handskas i genomsnitt med sju nya eller förvärrade symtom under sex 

månader (Sloane et al., 2017). Tidigare forskning visar på att vårdpersonal som vårdar 

personer med Alzheimers sjukdom har en förhöjd risk att drabbas av fysisk samt psykisk 
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skada jämfört med vårdpersonal som inte vårdar personer med Alzheimers sjukdom. 

Exempel på skador kan vara bitmärken och verbala samt fysiska kränkningar. På boenden för 

personer med Alzheimers sjukdom uppträder skador främst när vårdpersonalen inte får 

tillräckligt med assistans, personalbrist råder, om vårdaren är yngre, arbetar övertid eller när 

personen med Alzheimers sjukdom inte får den stimulans som är nödvändig (Tak, Haring 

Sweeney, Alterman, Baron, & Calvert, 2010). Faktorer som bidrar till bästa möjliga vård på 

boenden för personer med Alzheimers sjukdom är en god miljö, god bemanning, personal 

som inte arbetar övertid, kunskap och lämplig utrustning. Hinder för en god vård är 

miljöfaktorer, tidsbrist, personalbrist samt okunskap hos personalen. Vårdpersonal som 

vårdar personer med Alzheimers sjukdom kan uppleva arbetet som utmanande, och det finns 

kopplingar till att det är lätt att bränna ut sig (Tropea, Giudice, Liew, Roberts, & Brand, 

2017). Turner, Eccles, Keady, Simpson och Elvish (2016) studie visar på att vårdpersonal 

tenderar att undvika sanningen och försköna verkligheten i vissa situationer med personer 

med Alzheimers sjukdom. Anledningen är att det kan uppkomma situationer som anses 

obekväma för vårdpersonalen och trigga dem med Alzheimers sjukdom att gå in i 

diskussioner och uppvisa agitation. Situationer som vårdpersonal kan välja att undvika 

sanningen är när personen med Alzheimers sjukdom ställer frågor som rör någon avliden, 

när patienten vägrar behandling, när medicinsk information ska ges, i diskussioner om 

sjukdom samt livslängd. Faktorer som gör att vårdpersonalen håller sig till sanningen utan 

att försköna den är om vårdpersonalen känner ansvar, känner personen med Alzheimers 

sjukdom, är bekväm i att säga sanningen, har erfarenhet och om kollegor är överens (Turner 

et al., 2016). 

2.3.3 Stigmat kring alzheimers sjukdom 

Studier har visat på att det finns ett konstaterat stigma kring sjukdomen (Johnson, Harkins, 

Cary, Sankar, & Karlawish, 2015; Tang et al., 2017). Genom att symtomen tilltar och 

sjukdomsförloppet förvärras, ökar de stigmatiserande reaktionerna. Själva prognosen 

upplevs alltså vara det som leder till stigmatiseringen mer än sjukdomen i sig. Oro för att dela 

med sig av dignosen Alzheimers sjukdom existerar på grund av att det upplevs som att andra 

ändrar uppfattning om samt känslor för personen med Alzheimers sjukdom, och dels för att 

det finns en rädsla över att tappa kontroll (Johnson et al., 2015; Tang et al., 2017). Fyra olika 

aspekter kring stigmat finns; strukturell diskriminering, kognitiva attribut, emotionella 

reaktioner och socialt avståndstagande. Strukturell diskriminering visar på att det finns oro 

över att inte längre få rösta, bli diskriminerad av arbetsgivare samt i försäkringsfrågor, inte få 

vara med och ta aktiva medicinska beslut i sjukdomen. Kognitiva attribut hänvisar till att 

utomstående skulle få en negativ bild av en person med alzheimer sjukdom. Det baserat på 

att denne skulle prata nonsens och inte kunna utföra enkla uppgifter. Kognitiva attribut rör 

dessutom den estetiska aspekten, såsom att en person med alzheimer sjukdom negligerar sin 

hygien och uppfattas som smutsig vilket påverkar andras syn negativt av den med 

sjukdomen. Emotionella reaktioner menar på att utomstående skulle tycka synd om 

personen med Alzheimers sjukdom utan att uppleva sympati eller empati. Socialt 

avståndstagande handlar om antaganden om att människor tar avstånd och slutar att 

interagera med en person med Alzheimers sjukdom (Johnson et al., 2015). Enligt Tang et al., 

(2017) upplever kvinnor sig vara mer bekymrade över att dela med sig av sin eventuella 
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alzheimer sjukdom än män, och kvinnor upplever sig därmed vara mer oroliga för att 

drabbas. Stigmat är därför korrelerat till oron över att bli drabbad. Stigmat existerar därför 

hos personen som diagnostiseras med Alzheimers sjukdom samt i dennes omgivning och 

generellt i samhället (Johnson et al., 2015; Tang et al., 2017). 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Omfånget av symtomen vid Alzheimers sjukdom är brett och påverkar både anhöriga samt 

personen med Alzheimers sjukdom. I och med detta påverkas livet för alla inblandade och en 

upplevelse av förändring i livet uppstår. Teoretiska perspektivet syftar till att ge läsaren en 

bättre förståelse till de fenomen examensarbetet syftar till att undersöka. Förändring i livet 

kan innebära både hälsa och lidande för människan. Examensarbetet utgår därför från Katie 

Erikssons syn på människa, hälsa och lidande som teoretiskt perspektiv. Enligt Eriksson 

(2014) är hälsan, liksom människan är unik och således dennes upplevelser. Genom det valda 

perspektivet hoppas en djupare förståelse för upplevelsen som anhörigvårdare att uppnås.  

2.4.1 Människa 

Eriksson (2014) skriver om människan som unik och en helhet. Människans syn på livet och 

uppfattning om lidande och hälsa skiljer sig från alla andras och detta gör människan unik. 

Helheten utgörs av tre dimensioner; kropp, själ och ande. En helhetssyn på livet krävs för att 

kunna betrakta människan som hel. Livet är mer än det som biologiskt liv syftar till. För att 

en människa ska känna sig levande behöver hon uppleva saker som drömmar, känslor, 

önskningar och framförallt viljan att skapa sitt eget liv. Eriksson (2014) menar vidare att 

människan är kapabel och anpassningsbar därför att vi lever under konstant förändring. 

Människan kan själv välja att växa eller retardera under dessa förändringar beroende på om 

dem uppfattas som negativa eller positiva. Kapaciteten som en människa besitter bestäms 

också utifrån den miljö hon befinner sig i. I den ultimata miljön menar Eriksson (2014) att 

människans kapacitet är förmögen att verkligen kunna visa sig. Utöver de tre dimensionerna 

kropp, själ och ande som människan består av, besitter människan problem, behov och 

begär. Problem är ett villkor som uppstår i livet när behov och begär inte blivit uppfyllda. 

Behov är något grundläggande som styr hur människan handlar. Kärlek och liv är de mest 

grundläggande behoven. Begär är människans innersta önskningar och behov. Omvårdnad 

av en människa utifrån Erikssons (2014) syn är att tro på hennes möjligheter till tillväxt och 

utveckling.  

2.4.2 Människans hälsa 

Enligt Eriksson (1996) är ohälsa en följd till att uppleva problem i livet och människans 

oförmåga till att bemästra dessa problem. Upplevelsen av hälsa utgår från tro, hopp och 

kärlek och är de tre aspekter en människa behöver för att kunna växa. Hälsan är aldrig 

konstant utan förändras dynamiskt med livet eftersom ingenting i livet är konstant. 

Människan och hennes upplevelse av hälsa är unik. Det är ett integrerat tillstånd av flera 
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aspekter i livet och en kombination av sundhet, friskhet och en känsla av välbefinnande. 

Sundhet syftar till två aspekter hos en människa och det är den psykiska sundheten och den 

hälsosamma sundheten. Den psykiska syftar till att en människa är medveten och oförvillad 

och den hälsosamma till att människan förstår sitt handlande och konsekvenserna som 

medföljer. Friskheten är att människan fysiologiskt är frisk och organen uppfyller sin 

funktion. Välbefinnandet är en känsla av att känna sig hel och uppleva en helhet i vardagen 

och är ett fenomenologiskt uttryck. Vilket betyder att antingen uttrycker en människa att hon 

befinner sig väl eller så gör hon inte det. För att en människa ska uppleva naturlig hälsa 

måste ett vårdande ske som utgår från tro, hopp och kärlek genom ansande, lekande och 

lärande. En människa har alltid en förmåga att själv kunna ansa, leka och lära men den 

förmågan är begränsad. Vid en viss punkt måste hon hitta kraft i annat i form av kraftkällor. 

Fyra olika kraftkällor existerar. Den första är en människas gudstro eller tro, den andra en 

människas relationer till andra, den tredje relationen till sig själv och visa sig själv kärlek och 

den fjärde naturen. Människan har en förmåga att utveckla sina resurser till hälsa och det i 

nya relationer till andra människor. Sammanfattningsvis är hälsan oberoende av medicinsk 

sjukdom och friskhet. Upplevelsen av hälsa, och ohälsa, kan upplevas med eller utan 

sjukdom. Hälsan har dock ingen betydelse om inte livet har någon mening (Eriksson, 1996).  

2.4.3 Människans lidande 

Lidandet är något oundvikligt i en människas liv, Eriksson (1994) menar att liv förutsätter 

lidande. Utan lidande lever vi inte. Lidandet benämns som lidandets drama där den som 

lider letar efter andra utomstående parter att utspela sitt lidande med och för. Mötet med en 

lidande människa är något heligt och vi bör ta emot det med respekt, utan tvång och frågor. 

Lidandets drama består av tre steg. Det första om bekräftande av lidandet, det andra om att 

få tillåtelse att lida ut och det tredje om försoningen och vägen fram till en ny enhet. I vissa 

fall kan det anhörigas lidande vara värre än patienternas och detta är sällan beaktat. 

Anhöriga kan inte lida med patienten och detta ger upphov till skam, skuld, och eller 

aggression och förtvivlan hos den anhörige. Människan försöker förstå sig på lidandet som är 

gränslöst och ont. Dock kan lidande leda till en meningsfullhet i tillvaron eller innebära en 

kraftkälla hos en människa. Mening i lidandet uppstår när människan förlikar sig med 

situationen och meningen väcker i sin tur en förmåga till medlidande och kärlek. Medlidande 

innebär att besitta mod och ansvar genom att offra någonting av sig själv. Människor är 

oftast grunden till andras lidande. Andra faktorer som orsakar lidande hos människan är 

skuld, avsaknad av värdighet, fördömelse, kärlekslöshet, ensamhet och att inte vara 

välkommen eller bli tagen på allvar. Människor som förlorar någonting i livet upplever 

ensamhet och den djupaste formen av ensamhet är att inte uppleva sig sedd av andra. Vidare 

beskriver Eriksson (1994) lidande som en kamp. En kamp mellan det goda och det onda. 

Människan kan i denna kamp välja att kämpa eller att ge upp och beslutet tas efter den 

livssituation människan befinner sig. När kampen upphör upplevs inte heller något lidande. 

För människan innebär det att kämpa för hennes värdighet och frihet att tillåtas vara 

människa. Ofriheten utgör grunden till en människas lidande. Frihetskampen står mellan 

skuld och ansvar, genom att inte ta ansvar väcker det en upplevelse av skuld. Genom att 

förklara lidandet eller att komma med bortförklaringar försöker människan fly denna kamp 

men söker egentligen sin egen frihet i ansvarstagandet. Skulden som kan väckas ur lidandet 
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kan göra människan ängslig och orolig och att hon flyr till det onda. Alla bär på ångest, oro 

och rädsla inför lidandet men hopp existerar också i lidandet i form av rörelse. Så länge 

lidandet är i rörelse emot lusten och meningen i lidandet och livet, existerar hopp. I och med 

rörelsen och kampen i lidandet kan lidandet ta sig olika former i olika situationer, vilket gör 

lidandet unikt. Lindra lidande kan enbart ske genom kärlek (Eriksson, 1994). 

2.5 Problemformulering 

Ökande ålder och demenssjukdomar beräknas ge ekonomiska konsekvenser för sjukvården i 

framtiden. I takt med att befolkningen blir äldre och prevalensen för Alzheimers sjukdom 

ökar ställs större krav på sjukvården och samhället för hur Alzheimers sjukdom ska hanteras. 

Sjuksköterskan har som ansvar att förebygga ohälsa och skapa förutsättningar för hälsa. 

Alzheimers sjukdom har visats sig drabba både personen med sjukdomen, men också de 

anhöriga. Sjuksköterskan ska stötta, hjälpa och utbilda patienter samt deras anhörigvårdare 

och andra anhöriga vid sjukdom för att underlätta situationen. Utifrån det valda 

vårdteoretiska perspektivet ska sjuksköterskan dessutom identifiera patienters problem, 

behov och begär och deras upplevelse av hälsa och lidande. Sjuksköterskan bör förstå att 

detta är individuellt och att människan är unik och utgör en helhet av kropp, själ och ande. 

För att sjuksköterskan ska kunna förstå anhörigvårdaren som människa och dennes 

upplevelse av hälsa och lidande, bör anhörigvårdares upplevelser beskrivas. Genom att få 

ökad kunskap om anhörigvårdarnas upplevelser och perspektiv kan förhoppningsvis 

sjuksköterskor erhålla verktygen att bättre bemöta anhörigvårdare och deras behov. Dels för 

att främja hälsa och dels för att lindra lidande hos patienter och anhörigvårdare. 

Sjuksköterskor, både idag och i framtiden, ges därför möjlighet att fördjupa sin kunskap om 

anhörigvårdarens situation och därmed erhålla större förståelse och möjlighet att påverka sitt 

bemötande till dem. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva upplevelsen av att vara anhörigvårdare till en person med Alzheimers 

sjukdom. 

4 METOD 

Arbetet har utgått från en kvalitativ, manifest innehållsanalys med induktiv ansats utifrån 

Graneheim och Lundman (2004). Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) är biografier empiriskt 
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material samt en primärkälla som ger kunskap om upplevelse ur människors liv. Biografier 

lämpar sig att användas i ett vetenskapligt syfte för att de innehåller upplevelser och 

erfarenheter. Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) beskriver att innehållsanalys lämpar 

sig för biografier eftersom syftet är att skapa ny kunskap utifrån människors beskrivna 

upplevelser. Kvalitativ innehållsanalys är användbar inom omvårdnadsforskning, och 

metoden beskriver eller tolkar text. Kvalitativ ansats är motiverad för att upplevelser och 

erfarenheter beskrivs utifrån individens perspektiv (Friberg, 2012). När upplevelser studeras 

lämpar sig en induktiv ansats eftersom en induktiv ansats utgår ifrån studiedeltagares 

upplevelser (Polit & Beck, 2011). Syftet med detta examensarbete är att beskriva upplevelsen 

av att vara anhörigvårdare till en person med Alzheimers sjukdom och examensarbetet har 

därför utgått ifrån fem självbiografier som är skrivna av personer som lever med en partner 

som insjuknat i Alzheimers sjukdom.  

4.1 Urval och datainsamling 

Dahlborg-Lyckhage (2012) menar att berättelser alltid har haft en central roll i vårdandet och 

att partners perspektiv kan vara en väg till ökad kunskap. Med detta i beaktning samt utifrån 

arbetets syfte valdes biografier som analysmaterial. Examensarbetets problemformulering 

och syfte formade urvalet, och utgick sedan ifrån inklusions- och exklusionskriterier. 

Kriterierna består av krav som är avgörande för om materialet väljs ut för analys (Friberg, 

2012). Materialet som valdes ut var tvunget att relatera till syftet, det vill säga vara skriven av 

en anhörigvårdare till en person med Alzheimers sjukdom. Vidare inklusionskriterier var att 

anhörigvårdarna skulle vara partner till personen med Alzheimers sjukdom samt att bo ihop, 

detta för att enklare kunna urskilja likheter och skillnader i texterna. Ytterligare 

inklusionskriterier var att biografierna publicerades för max 25 år sedan samt att de var 

skrivna på svenska och skrivna av svenskar.  

 

Sökningen efter de fem olika biografierna gjordes först på mdh:s biblioteks databas med 

hjälp av sökorden ” Alzheimers s” och ”biogriafi” där en träff blev funnen och inkluderades. 

Boken som hittades var Boken om E av Ulla Isaksson där hon skriver om sin partner som 

insjuknar i Alzheimers sjukdom. MDH:s databassökning kunde inte erbjuda ett tillräckligt 

stort underlag för detta examensarbete gjordes en sökning via Västerås stadsbiblioteks 

databas med hjälp av sökorden ”Alzhemiers sjukdom” samt ”biografi”. Ur den sökningen 

påträffades tio böcker, varav sju exkluderades på grund av att de antingen var skrivna av 

annan anhörigvårdare än en partner eller handlade om annan demenssjukdom än 

Alzheimers. Tre biografier valdes ut, Ett långsamt farväl av Ulla Assarsson som beskriver 

och uttrycker sina känslor, tankar samt åsikter om hennes man med Alzheimers 

sjukdom.  Den längsta ronden av Edna Alsterlund som beskriver hur Alzheimers sjukdom 

påverkar hennes relation med sin man. Allt är inte som vanligt av Inga Leissner Andersson 

där det återges hur det upplevs att vara anhörigvårdare åt sin partner utifrån hennes 

perspektiv. Fyra biografier var skrivna av kvinnor och därför önskades till detta 

examensarbete en biografi skriven av en man. Sökningen efter sista biografin användes med 

hjälp av sökorden ”Alzheimers”, ”biografi” samt ”man” i sökmotorn Google. Det resulterade i 

att biografin Stiltje av Torsten Nylander hittades via Svenskt demenscentrums hemsida. 
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Den ansågs som en biografi som var detaljerad och innehållsrik. Stiltje av Torsten Nylander 

återger en tid från att vara ovetande till vetande och från att vara partner till anhörigvårdare. 

För vidare information om litteraturen se Bilaga D. 

4.2 Dataanalys 

Analysarbetet har utgått från Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) analysmetod för 

manifest kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Det är en metod där skillnader 

och likheter kan identifieras i analysmaterialet. Materialet som valdes ut för examensarbetet 

inleddes med att läsas igenom av båda författarna för att erhålla en övergripande helhetsbild 

av texterna som Polit och Beck (2011) menar på att man ska göra. Varefter texterna lästes 

kunde olika domäner urskiljas i materialet, positiva och negativa upplevelser kring att leva 

som anhörigvårdare till en person med Alzheimers sjukdom. Meningsbärande enheter valdes 

sedan ur texterna med hjälp av befintliga domäner. Dessa meningsbärande enheter var 

stycken från texterna som kunde svara på syftet. Delar av texterna valdes bort eftersom dessa 

delar inte kunde besvara syftet. Exempel på dessa delar är upplevelser av hur livet såg ut 

innan Alzheimers sjukdom men också hur anhörigvårdarens liv såg ut efter det att partnern 

med Alzheimers sjukdom flyttat permanent till boende. Detta på grund av att 

anhörigvårdaren upphörde att vara anhörigvårdare i och med att den med Alzheimers 

sjukdom fick vård på boende anpassat för personer med Alzheimers sjukdom. 

Meningsenheterna kondenserades sedan enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) 

metod varefter de kodades. Syftet med koderna är att de ska representera det centrala 

innehållet ur enheterna som abstraherats ur texterna. Koderna jämfördes därför med de 

ursprungliga meningsenheterna för att säkerställa kodernas giltighet och relevans. Vissa 

koder framkom vid flera tillfällen, och de med lägst relevans till syftet valdes bort ur 

analysen. Koderna delades därefter in olika underkategorier som sedan skapade 

huvudkategorier vilket utgjorde det sista steget i analysmetoden. Omformuleringar av 

underkategorier och huvudkategorier har skett fortlöpande under examensarbetets gång för 

att representera befintliga koder på bästa sätt. Slutligen framkom två huvudkategorier vilket 

var “livskraft” och “lidande”. Exempel ur analysarbetet redovisas nedan i Tabell 1 där varje 

underkategori i kategorierna presenteras med respektive meningsbärande enhet. 

 

Tabell 1: exempel ur analysprocessen  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserade 

enheter 

Kod Underkategori Kategori 

“Vi sitter 
fastlimmade med 
ett härdat 
superlim, bundna 
till varandra med 
46 års äktenskap. 
utåt sett är allt som 
vanligt. Det känns 
både tryggt och 
osäkert. Varmt 
men svettigt. Skönt 
och oroligt. 

Bundna till 
varandra med 46 
års äktenskap. 
Det känns både 
tryggt men 
osäkert. Lättsamt 
och mycket tungt.  
 

Lättsamt och 
tungt 
 

Att uppleva 
ambivalens 
 

Lidande 
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Sällskapligt men 
ensamt. Trevligt 
men jobbigt. 
Lättsamt och 
mycket tungt” 
(Leissner 
Andersson, 2011, s. 
32). 
 
“Vilken fantastisk 
känsla det var att 
upptäcka att jag 
trots allt inte var 
helt ensam i hela 
världen. Här fanns 
arton andra 
anhörigvårdare, 
typiskt nog sjutton 
kvinnor och en 
man , som i stort 
sätt levde i samma 
helvete dagarna 
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 
förstå.” 
(Alsterlund, 2010, 
s. 91) 

Jag var trots allt 
inte ensam i hela 
världen, andra 
anhörigvårdare 
som levde i 
samma helvete 
som jag. Jag fått 
ett andningshål. 
Forum där man 
orkade lyssna och 
förstå.  

 

Andningshål 

 

Att uppleva stöd 

 
Livskraft 

 

4.3 Etiska överväganden  

För att visa en så sanningsenlig bild som möjligt av anhörigvårdarnas upplevelser 

analyserades materialet objektivt och textnära. Meningsbärande enheter och citat som 

använts är direkt tagna ur materialet och har inte förädlats eller omformulerats. 

Studiedeltagarnas integritet ska behandlas med respekt (Polit & Beck, 2011), men 

anhörigvårdarnas identiteter valdes att inte censureras när böckerna som använts till detta 

examensarbete är publicerat material. Gällande god forskningssed har författarna förhållit 

sig till Codex (2017) och Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för hur forskning ska bedrivas. 

Material har ej förvanskats eller plagierats och resultat har varken undanhållits eller vinklats. 

Författarnas förförståelse till ämnets har förbisetts i största möjliga utsträckning för att få en 

sådan objektiv och rättvis bild av resultatet som möjligt (Polit & Beck, 2011). De 

vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för bakgrunden har kvalitetsgranskats enligt 

Friberg (2012), för vidare information se Bilaga C. 
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5 RESULTAT 

Ur analysen av de fem biografierna framkom två kategorier: “lidande” och “livskraft”. I 

tabellen nedan redovisas respektive kategorier med underkategorier. 

 
Tabell 2: Resultatöversikt över kategorier samt underkategorier 

Kategorier Lidande Livskraft 

Underkategorier Att uppleva frustration Att uppleva hopp 

 Att uppleva ensamhet Att uppleva stöd 

 Att uppleva ambivalens  

 

  

5.1 Lidande 

Kategorin innehåller tre stycken underkategorier vilka är: att uppleva frustration, att uppleva 

ensamhet och att uppleva ambivalens. Som anhörigvårdare till en person med Alzheimers 

sjukdom tillkommer ett lidande som uttrycks i samtliga böcker. Frustration, ensamhet och 

ambivalenta upplevelser framkom tydligt i samtliga biografier som utgjort grunden för detta 

lidande som det innebär att vara anhörigvårdare. Ansvaret som tilldelas anhörigvårdaren är 

stort för att partnerns välbefinnande ligger i deras händer. Samtidigt upplever de en stor sorg 

när deras livspartner insjuknat i en progressiv sjukdom utan bot. Ansvaret i kombination 

med en oförmåga att bearbeta sin egen sorg var det som gav upphov till upplevelser av 

frustration, ensamhet och ambivalenta känslor.  

5.1.1 Att uppleva frustration 

Upplevelsen av frustration var uttalad i många olika situationer som anhörigvårdaren mötte 

som tillhörde det vardagliga livet. Upplevelser av ilska, irritation och vrede var vanligt 

förekommande. Känslorna kunde rikta sig mot sin partner, sig själv men också mot andra 

människor, däribland vårdpersonal. Det tunga arbetet och ansvaret som det innebar att vara 

anhörigvårdare var frustrerande i sig. Samspelet med sin partner och andra utomstående 

utöver detta arbete och ansvar gav ytterligare frustrerande upplevelser. Dessa kunde vara att 

partnern befann sig i en annan verklighet och utförde irrationella handlingar men också att 

andra saknade insikt i anhörigvårdarens behov eller situation. Förmågan att inte längre 

kunna kommunicera med sin partner som man en gång kunnat var en aspekt i att uppleva 

frustration. Dels på grund av att som anhörigvårdare behöva anpassa sitt sätt att 

kommunicera på ett sätt som inte gjorts tidigare och dels för att personen med Alzheimers 
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sjukdom inte heller var mottaglig eller kapabel att föra en dialog. Bristande kommunikation 

mellan anhörigvårdare och den med Alzheimers sjukdom resulterade också i oförmåga till 

samarbete som kunde väcka känslor av frustration. 

  

“Jag är matt och mör redan i bilen in till Stockholm och Globen. Hela dagen hade jag 

planerat in sovtider, mediciner och mat så att Ingemar skulle vara i bästa tänkbara 

form inför kvällen. Det hade varit rena kriget att få Ingemar att duscha, raka sig och 

klä sig i smoking. Flera gånger hade han surnat till, vänt på klacken, gått upp till 

sovrummet och lagt sig istället” (Alsterlund, 2010, s.101). 

 

Anhörigvårdarna spenderade stor del av sin tid med att planera och strukturera vardagen för 

att se till att allt ska fungera. Ofta fallerade denna struktur och planering när den med 

Alzheimers sjukdom betedde sig oförutsägbart i förhållande till de planer som 

anhörigvårdaren skapat. Detta kunde upplevas frustrerande i olika utsträckning för 

anhörigvårdarna. Oförmåga till samarbete var en bidragande faktor till varför planerna 

fallerade. Erkännande av andra och av sin partner var något som behövdes för 

anhörigvårdarna inte skulle uppleva meningslöshet i sin situation. Genom att inte bli sedd 

eller bekräftad i det tunga arbete som utfördes upplevdes frustration som speglades på ett 

eller många sätt i texterna. Men arg och hårdhänt var jag! Det blir så när jag försökt vara 

snäll och inte fått någon utdelning på min “snällhet” (Isaksson, 1994, s.118). Det kunde 

väcka frustration att uppleva en otillräcklighet som anhörigvårdare. På ett eller många sätt 

beskriver anhörigvårdaren känslan av att inte räcka till och hur detta på många sätt beskrivs 

som ett misslyckande. Det kunde ge upphov av en frustration mot sig själv och sin egen 

kapacitet till att ta hand om den anhöriga med Alzheimers sjukdom. Den villrådighet som 

uppstod inför vissa situationer, som att inte veta hur de skulle kunna få utlopp för de känslor 

som de upplevde. Ur texterna framkom det att anhörigvårdarna gärna ville prata om hur de 

upplevde sin situation och känslorna de bar på, men egentligen inte upplevde någon tid för 

att kunna bearbeta dem på ett konstruktivt sätt. Bristen på tid för att kunna bearbeta sina 

egna känslor, däribland frustration, var i sig frustrerande. 

5.1.2 Att uppleva ensamhet 

Samtliga anhörigvårdare upplevde ensamhet. Ensamheten uppstod av att känna sig 

övergiven av sin partner samt i det bristande sociala stödet av familj och vänner. Alzheimers 

sjukdom innebar nya rutiner och fördelning av ansvar i det vardagliga livet för båda parter 

där anhörigvårdaren tog på sig allt eller mycket ansvar. Vardagliga ansvaret bestod av att 

planera och strukturera dagarna samt vårda sin partner. Detta ledde till att de kände sig 

ensamma i att strukturera upp vardagen, eftersom allt ansvar föll på anhörigvårdaren. Övriga 

symtom som Alzheimers sjukdom medför gjorde att anhörigvårdaren inte heller kände igen 

sin partner, som att de levde med någon annan eller en ny människa. Detta resulterade i att 

uppleva en övergivenhet av sin partner och att känna en ensamhet i kärleksrelationen de 

befann sig i. “Varje dag är en sorg över att se den man har levt ihop med och upplevt så 

mycket med, försvinna mer och mer i sig själv och bort från mig.” (Assarsson, 2015, s.96) 

En ensamhet i kampen mot sjukdomen visade sig också. Detta på grund av det tidigare 

nämnda ökade ansvaret i vardagslivet och upplevelsen av ensamhet i kampen mot 
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sjukdomen. Tidigare hade anhörigvårdaren kunnat använda sin partner som stöd, men 

sjukdomen och symtomen som den medförde gjorde att det inte längre var möjligt för den 

med Alzheimers sjukdom att kunna stötta sin partner. Sjukdomen innebar en splittring när 

båda parterna inte längre befann sig i samma verklighet utan i varsin ände av sjukdomen. 

Den uteblivna kommunikationen mellan anhörigvårdare och den med Alzheimers sjukdom 

gav också upphov till upplevelsen av ensamhet, trots att de båda var fysiskt närvarande. 

  

“Jag ser på den gula rosen i den buckliga tennvasen framför mig och plötsligt skyms 

den av tårar. E stirrar på mig, men han räcker inte ut sin hand. Det är väl det som gör 

mest ont. Vi har alltid sett varandras glädje och sorg- nu är det bara jag som ser. Och 

jag vill inte se det jag ser!” (Isaksson, 1994, s.59). 

  

Omställningen av livet som Alzheimers sjukdom innebar gav upphov till upplevelser av 

fångenskap, bundenhet och isolering. Som anhörigvårdare upplevde de sig övergivna och 

ensamma av både sin partner, familj och vänner. Detta på grund av att de själva inte var 

kapabla att träffas och umgås som förr men även för att de inte upplevde något stöd eller 

avlastning som de önskade. Sjukdomen tvingade anhörigvårdaren att begränsa sitt sociala liv 

för både sig själv och partnern. Vissa hanterade denna sociala ensamhet bättre än andra och 

kunde uppleva lättnad av att vara ensamma med sin partner.  

5.1.3 Att uppleva ambivalens 

Livet som anhörigvårdare till en person med Alzheimers sjukdom innebar en upplevelse av 

en känslomässig berg-och-dalbana. Känslorna för den med Alzheimers sjukdom förändras 

när relationen förändras i och med sjukdomen. Stundtals kunde anhörigvårdaren uppleva 

värme och kärlek till den partnern de lever med, och stundtals uppleva en vrede och 

frustration när den med Alzheimers sjukdom betedde sig annorlunda på grund av symtomen 

sjukdomen medför.  

  

Anhörigvårdaren kunde uppleva en ambivalens relaterat till medicineringen av sin partner 

därför att de var medvetna om att det var nödvändigt för den med Alzheimers sjukdom att få 

bromsmedicin mot sjukdomen. Samtidigt upplevde illojalitet mot sin partner, för att den 

med Alzheimers sjukdom inte kanske alltid var medveten om att medicinering förekom. De 

kunde tvingas ljuga för sin partner i syfte om att åstadkomma följsamhet med medicinering. 

En anhörigvårdare upplevde dock medicinen som överflödig eftersom biverkningarna som 

den alzheimersjuke ådrog sig förvärrade deras situation. De hoppades att medicinen skulle 

fungera samtidigt som de upplevde sorg och nedstämdhet över att medicinering var 

nödvändig. Medicinering och förändring i sjukdomen innebar att slutet var närmre än de 

trott och de upplevde sorg och rädsla att förlora sin partner. Jag hamnar ständigt i 

lojalitetskonflikter. Ska jag vara lojal mot dig eller ska jag göra vad jag själv vill? Våra 

intressen och behov har gått skilda vägar (Leissner Andersson, 2011, s.29). Ambivalensen 

yttrade sig i osäkerhet och villrådighet till olika situationer. Anhörigvårdarna stod mellan 

valet att tillgodose sina egna behov eller sin partners behov. Dessa olika behov stred ofta 

emot varandra, vilket gjorde att anhörigvårdaren upplevde skuld om inte den med 

Alzheimers sjukdom behov blev uppfyllt men en frustration om sina egna behov blev 
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åsidosatta. I och med illojaliteten, sorgen samt nedstämdheten, upplevdes stöd som ett 

behov. Stöd utifrån är något som alla anhörigvårdarna uttryckt de behövt i olika typ av 

utsträckning. Men om de varit tacksamma och tagit emot hjälp har de ändå känt en skuld och 

ibland sett det som ett personligt misslyckande att inte klara av allt själv. Förmågan att 

kunna be om hjälp var i vissa fall begränsad för att de upplevde det som att störa och tjata 

trots att de var i stort behov av stöd. 

  

 “Jag snörvlade och snorade hela tiden medan jag packade kläderna som jag märkt 

med röd penna: E, E, E...E låg på sängen, lugn och till synes alldeles klar. -Varför 

gråter du? -Jag tycker det känns så förfärligt, att jag måste lämna över dig i andras 

händer….”  (Isaksson, 1994, s.147). 

 

Förutom skuld kunde sorgen visa sig hos anhörigvårdarna trots att de äntligen fick den 

avlastning eller stöd de behövde vilket indikerade ambivalens. Detta för att de skulle 

spendera tid ifrån sin partner, trots att tid för sig själv var något de önskade. Tidigare hade de 

själva upplevt en ensamhet och övergivenhet i sin situation och nu var situationen omvänd. 

De upplevde att de övergav sin partner i vården utförd av andra.  

5.2 Livskraft 

Kategorin livskraft innehåller två underkategorier; att uppleva hopp samt att uppleva stöd. 

Ur analysen framkom det att livet som anhörigvårdare är tungt och mödosamt. För att klara 

av den tunga vardagen krävdes det att ta tillvara på det som ingav styrka i livet. Förmågan att 

fortsätta orka och göra det som behövdes och krävdes av anhörigvårdaren föddes i att hitta 

livskraft. Samtliga författare skriver om hur viktigt det var för dem att uppleva gemenskap 

och att förnimma känslan av hopp och meningsfullhet i deras arbete. 

5.2.1 Att uppleva hopp 

Samtliga anhörigvårdare uttryckte hopp trots deras till synes hopplösa situation. Hoppet 

fanns i olika ting samt stunder. Tingen kunde vara olika föremål som anhörigvårdaren 

betraktade. Dessa kunde symbolisera något som för dem väckte en upplevelse av hopp, som 

exempelvis en buske, ett husdjur, en tavla eller dagböcker. Andra ting som ingav hopp kunde 

vara specifika platser, en gammal sommarstuga exempelvis, där anhörigvårdaren upplevde 

situationer som ingav hopp. Dessa ting och stunder upplevdes stärkande eftersom rollen som 

anhörigvårdare upplevdes påfrestande. “Räddningen blev en liten hundvalp, en vit 

strävhårig lågställd Jack Russell terrier med bruna öron och de underbaraste rådjursögon 

man kunde drunkna i” (Alsterlund, 2010, s.98). Tingen och stunderna kunde hjälpa dem att 

hitta kraft samt bearbeta sina egna känslor. Exempel på stunder där anhörigvårdarna 

upplevde hopp var när de fick tid för sig själva och hade möjlighet att distansera sig från sin 

situation de befann sig i.  

Anhörigvårdarna upplevde bra dagar när partnern inte uppvisade symtom som påverkade 

dennes personlighet och uppträdde som de gjort innan de hade Alzheimers sjukdom. Dessa 
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dagar ingav hopp om att personen fortfarande fanns kvar och det skapade fina stunder 

tillsammans. De bra dagarna ingav hopp om att det kommer fler bra dagar och att vara 

anhörigvårdare är betydelsefullt. Bra dagar kunde visa sig när den sjuke överraskade med att 

fortfarande ha gamla förmågor kvar som att göra frukost eller sjunga.  Upplevelsen av hopp 

kunde också vara att som anhörigvårdare få information om Alzheimers sjukdom. 

Informationen hjälpte dem att börja bearbeta den nya situationen, förstå den sjuke, samt gav 

verktyg för att hantera situationen. Hopp kunde urskiljas vid medicinering. “Förändringen 

medicineringen innebar var fantastisk. Jag kunde börja hoppas på att vi trots allt skulle 

kunna klara att få till något slags liv runt sjukdomen.” (Alsterlund, 2010, s.83) 

Hoppet kunde visa sig genom medicineringens verkan för att den bromsar förloppet av 

sjukdomen, vilket medförde hopp om en fin sista tid tillsammans. Dock upplevde en av 

anhörigvårdarna att medicineringen medförde en jobbigare livssituation när den med 

Alzheimers sjukdom drabbades av biverkningar. Förutom hopp om en bättre morgondag 

kunde hoppet spegla sig i andlighet och tro. “Trodde på gud, när jag var riktigt liten, idag 

tror jag snarare på människans egen kraft, på kärleken och ödet” (Leissner Andersson, 

2011, s. 69). Andligheten uttrycktes i form om hopp om mening och alla anhörigvårdare sökte 

någon form av mening med sjukdomen. Samtliga anhörigvårdare upplevde mening med 

sjukdomen och att deras situation tjänade ett högre syfte. Genom att skriva dessa böcker om 

deras upplevelser hoppades de kunna förmedla ett stöd åt människor i liknande situationer. 

Andlighet framkom också i form av att tro på att det ordnar sig trots motgångarna som 

anhörigvårdarna upplevde. 

5.2.2 Att uppleva stöd 

Upplevelsen av stöd framkom i analysen som något som gav anhörigvårdarna livskraft. 

Stödet var betydande för anhörigvårdarna att orka, att fatta beslut, och att hitta sig själva i 

den nya situationen som Alzheimers sjukdom innebar. Stödet innebar ofta en människa i 

omgivningen, men inte alltid. Det kunde upplevas i olika situationer, som i husdjur, eller i att 

få skriva av sig i en bok. Stödet från människor i omgivningen visade sig genom olika 

handlingar från dem. Det kunde visa sig i att få hjälp av grannen att städa, prata ut med en 

anhörig eller med en förstående läkare. Att få tala med någon som förstod genom kunskap 

och/eller erfarenheter gav livskraft i form av att anhörigvårdarna inte kände sig ensamma i 

sin situation. 

 

 “Något som känns skönt och som jag verkligen uppskattar är att alla våra vänner och 

Svens systrar stöttar mig och pushar mig att fatta beslut. utan det vet jag inte hur det 

skulle kännas. Jag är så oerhört tacksam för det” (Assarsson, 2015, s.195). 

   

Anhörigvårdarna uttryckte ett behov av paus eller andrum. Övriga familjen, som syskon, 

barn eller barnbarn, upplevde dem som något positivt. Familjen var till stödjande hjälp samt 

gav dem ett andrum i och med att de fick annat att tänka på än den situation som Alzheimers 

sjukdom orsakade. Något som var avgörande ifall anhörigvårdarna skulle hitta sin paus och 

sitt andrum var förtroende för den som skulle ta över vårdarrollen för ett tag. Om förtroende 

inte fanns blev stödet ett stressmoment istället för en paus och andrum. Förtroendet innebar 
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att den med Alzheimers sjukdom trivdes i den andres sällskap samt om personen hade 

kunskap om sjukdomen och hur det påverkar den som har sjukdomen.  

6 DISKUSSION 

Nedan diskuteras examensarbetets resultat, metod och etiska överväganden.  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva upplevelsen av att vara anhörigvårdare till 

en person med Alzheimers sjukdom. Anhörigvårdarna upplevde ett lidande i samband med 

sjukdomen för att det förändrade deras livssituation och deras partner. Enligt Eriksson 

(2014) är människan kapabel och anpassningsbar därför att människan lever under konstant 

förändring. Människan kan själv välja att växa eller retardera under dessa förändringar 

beroende på om dem uppfattas som negativa eller positiva. Anhörigvårdarna visade på stor 

förmåga till anpassning efter den situation som Alzheimers sjukdom förorsakade. De olika 

underkategorierna och kategorierna som växte fram utifrån biografierna framkom inte i 

någon kronologisk ordning, de olika upplevelserna var sammanflätade. Upplevelsen av att 

vara anhörigvårdare kan snarlikt jämföras med en emotionell berg- och dalbana. När en 

människa förlikar sig med situationen och sitt lidande kan först människan känna 

medlidande och kärlek enligt Eriksson (1994). Vidare menar Eriksson (1994) på att lidandet 

är föränderligt med livet. Resultatet visar på detta eftersom anhörigvårdarna hade en 

förmåga att uppleva just medlidande och kärlek för sin partner. Dock kvarstod och 

förändrades lidandet när nya hinder och livsvillkor uppstod dagligen, detta i form av nya 

symtom eller nya situationer som anhörigvårdaren var tvungen att anpassa sig efter. 

Symtomen och situationerna kunde utgöra ett lidande var för sig. Därav är det svårt att 

konstatera att hela situationen utgör ett lidande när anhörigvårdarna hade förmåga att hitta 

livskraft i den situation som Alzheimers sjukdom försatte dem i.  

 

Resultatet beskrev upplevelsen av ensamhet, den upplevdes av anhöriga som ett lidande men 

ur resultatet kunde olika former av ensamhet identifieras. Ensamhet kunde betyda att 

uppleva sig ensam i kärleksrelationen till sin partner, att uppleva sig ensam i kampen mot 

sjukdomen eller att uppleva en social ensamhet i form av isolering från omvärlden. Social 

ensamhet var något som anhörigvårdarna upplevde olika. En av anhörigvårdarna 

uppskattade den sociala ensamheten. Eriksson (1994) hävdar att varje lidande är unikt och 

skiljer sig från andras uppfattning av lidande. Stigmat kring sjukdomen som existerar enligt 

tidigare forskning kan vara en bidragande faktor till den upplevda sociala ensamheten 

(Johnson et al., 2015; Tang, et al., 2017). Tang et al., (2017) beskriver att människor och 

framförallt kvinnor ogärna delar med sig av Alzheimers sjukdom. Det i kombination med att 

anhörigvårdarna upplevde sig tjatiga på omgivningen kan ha begränsat dem i förmågan att 
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be om hjälp och stöttning. Omgivningen kan ha påverkats, eftersom Alzheimers sjukdom 

anses som obekväm av tidigare forskning (Johnson et al., 2015; Tang, et al., 2017). 

Konversation om sjukdomen och situationen kan därmed ha uteblivit och således förståelsen 

för behovet av stöttning och avlastning. Upplevelsen av att vara ensam i kampen mot 

sjukdomen kommer som följd av att personen med Alzheimers sjukdom tappar grepp om 

verklighet och uppvisar konfusion. Tidigare forskning visade att de som har Alzheimers 

sjukdom upplever högre livskvalité än de anhöriga (Gräske et al., 2012). Ur analysen kunde 

det urskiljas att så var fallet eftersom anhörigvårdarna vid flera tillfällen upplevde att deras 

partner var helt omedveten de kognitiva försämringarna och övriga symtom eller helt 

saknade sjukdomsinsikt. Insikten om den absoluta ensamheten skriver Eriksson (1994) är 

den svåraste formen av lidande.  

 

Vidare beskrev resultatet lidande hos anhörigvårdarna i form av ambivalenta känslor. 

Ambivalensen rörde delade känslor där de kände skuld och illojalitet när de ljög eller gick 

bakom ryggen på sin partner. Turner et al., (2016) studie tog upp vårdpersonalens behov av 

att ljuga för de med Alzheimers sjukdom för att undvika agitation eller diskussion med 

patienten. Resultatet visar på att så var fallet för anhörigvårdarna. Dock tog studien också 

upp att desto mer ansvar personalen upplevde för patienten, desto mer var vårdpersonalen 

benägen att vara sanningsenliga (Turner et al., 2016). Eftersom alla anhörigvårdarna kände 

ansvar för deras respektive eftersträvade de att undvika försköning av sanningen. Dock gick 

inte det alltid och de upplevde illojalitet och skuld. Medlidande beskriver Eriksson (1994) 

som ett mod och ansvar att offra något av sig själv för någon annan. De som vårdar personer 

med Alzheimers sjukdom utsätter sig för risk för psykisk samt fysisk skada (Tak et al., 2010). 

Resultatet visar att ta emot stöd är av stor vikt för att ge bästa möjliga vård. Trots det 

upplevde anhörigvårdarna att de störde och tjatade när de bad om stöd utifrån. Risken de 

utsätter sig för gör det dock helt befogat att be om hjälp. Eriksson (2014) skriver om 

människans problem, behov och begär där problem uppstår om inte behov och begär är 

uppfyllda. Stöttning utifrån är anhörigvårdarens behov och utan stöttning uppstår därför ett 

problem för anhörigvårdaren. Eriksson (1996) menar att ohälsa är en konsekvens av att inte 

kunna bemästra problemen som uppstår. När anhörigvårdarna upplever att de inte får 

tillräckligt med stöd och avlastning och själva inte kan påverka detta, upplever de ohälsa. 

Eriksson (1996) skriver också om villkor för att människan ska uppleva hälsa, villkoren 

består av att människan ska kunna ansa, leka och lära. Det kan göras själv men vid en viss 

punkt behöver människan stöd utifrån (Eriksson, 1996). Resultatet styrkte detta genom 

betydelsen av att hitta livskraft i form av hopp och stöd utifrån, gemenskap, ting och stunder 

som skänkte hopp samt andlighet. Anhörigvårdarna visade också på ambivalens vad gällde 

medicinering. De upplevde att sjukdomen var påtaglig när mediciner var någonting som 

behövdes. Tedeschi et al. (2008) menar att medicinering är nödvändigt i tidigt stadie av 

sjukdomen eftersom den syftar till att bromsa sjukdomsförloppet, inte att bota sjukdomen. 

Anhörigvårdarna upplevde illojalitet och skuld när de behövde medicinera sin partner utan 

dennes vetskap. De upplevde det som ett etiskt dilemma, trots att de var medvetna om att 

personen i fråga var i behov av medicin. Barbe (et al., 2016) menar också på att upplevelsen 

av livskvalité hos den med Alzheimers sjukdom sänks om medicinering är nödvändig.  
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Anhörigvårdarna upplevde lidande och saknade delar ur livet, som socialt umgänge och 

frihet, och Eriksson (1994) menar på att lidande uppstår när livet inte känns helt. Arbetet 

som anhörigvårdare är ansvarsfullt och påfrestande och det finns kopplingar till att lätt bli 

utbränd (Tropea et al., 2017), även depression hos anhörig klassas som ett symtom för 

Alzheimers sjukdom (Karttunen, et al., 2011). Trots ett lidande upplevde inte 

anhörigvårdarna en vilja att ge upp, de ville snarare ta tag i uppkomna problem och leva så 

gott som möjligt. Anhörigvårdarna valde kampen mot det onda, vilket gjorde att lidandet 

kvarstår. Eriksson (1994) menar att lidandet upphör om människan skulle ge upp kampen 

mellan det goda och det onda. Resultatet visade på att anhörigvårdarna upplevde hopp i 

lidandet. Detta hopp som de upplevde kan ha varit anledningen till att de orkade ta upp 

kampen mellan det goda och det onda. Anledningen till att hopp upplevdes i lidandet kan ha 

att göra med det som Eriksson (1996) menar, att hälsan inte är absolut utan en pendling 

mellan hälsa och lidande. För att behärska situationen på ett bättre sätt upplevde 

anhörigvårdarna ett behov av stöd. Stöd och avlastning gav upphov till olika typer av 

upplevelser som lättnad men också skuld. Sjuksköterskans arbete bör enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) rikta sig till både patienter och familjer. Om sjuksköterskan 

tidigt i vårdprocessen interagerar stödet för anhörigvårdaren kan det komma att ses som en 

naturlig del. Vilket kan hindra att stödet ger upphov till skuld. Tidigare forskning visar på 

stor risk för arbetsskador och hög påfrestning vid övertidsarbete, låg personalomsättning och 

brist på utbildning på boenden med patienter med Alzheimers sjukdom (Tropea et al., 2017). 

Resultatet visar att anhörigvårdarna arbetade nästan uteslutande självständigt med personen 

med Alzheimers sjukdom. Tidigare forskning visar dessutom att utbildning och kunskap 

kring sjukdomen ger god vård och minskar vårdarnas arbetsbelastning. Anhörigvårdarna fick 

uppdraget att vårda den med Alzheimers sjukdom utan medicinsk eller vårdvetenskaplig 

utbildning. De får i genomsnitt möta sju nya eller förvärrade symtom under loppet av enbart 

sex månader (Sloane et al., 2017). Självständigheten i arbetet i kombination med bristen på 

kunskap inom relevant område kan ha gjort arbetet än mer påfrestande. Anhörigvårdarna 

upplevde ett stöd när de kunde interagera med andra som satt i samma situation som dem 

själva, delvis för att de kunde ge varandra råd och tips om hur de hanterar personen med 

Alzheimers sjukdom. Sjuksköterskan har ett ansvar att erbjuda patienter och anhöriga 

individanpassad information (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Utförligare information 

om sjukdomsförlopp och medicinering skulle kanske upplevas som ett gott stöd för 

anhörigvårdarna.  

 

Kontakt med sjukvård och anhörigas upplevelse av denna var ingenting som beskrevs ur 

resultatet. Detta finner författarna till detta examensarbete intressant för att tidigare 

forskning menar att personer med Alzheimers sjukdom ofta blir intagna på sjukhus på grund 

av stort och brett vårdbehov (Sloane et al., 2017). Ingen av anhörigvårdarna eller personerna 

med Alzheimers sjukdom hade någon nämnvärd kontakt med sjukvården bortsett vid 

diagnostisering och utskrivning av mediciner. Anhörigvårdarna upplevde det skönt att kunna 

prata ut med en förstående läkare och bekräfta den oro de upplevde, men sjuksköterskor och 

övrig vårdpersonal nämns inte. En anledning till detta kan vara att författarna exkluderat 

erfarenheter och upplevelser som rör permanent flytt till boende för Alzheimers patienter där 

kontakt med undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor förekommer som 

anhörigvårdare. Sjuksköterskor lyfts inte fram i resultatet vilket kan visa på att 
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sjuksköterskor inte existerar i vårdkedjan som anhörigvårdare möter. Behovet för 

anhörigvårdare att ta emot stöd och kunskap av sjuksköterskor existerar dock. 

Sjuksköterskor enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) har ansvar för anhörigvårdare och 

bör enligt Eriksson (2014) se människan som en helhet och identifiera hennes problem, 

behov och begär. Eftersom har ett uttryckt behov av stöd och kunskap enligt resultatet bör 

eventuellt vårdkedjan ses över och anpassas efter anhörigvårdares behov. Resultatet visade 

också att den med Alzheimers sjukdom inte är en patient för anhörigvårdaren, det är en 

livskamrat som under stort lidande försvinner. 

6.2 Metoddiskussion 

Friberg (2012) menar på att när upplevelser av olika fenomen vill studeras lämpar det sig att 

använda en kvalitativ analysmetod eftersom syftet var att beskriva upplevelsen av att vara 

anhörigvårdare till en person med Alzheimers sjukdom valdes en kvalitativ analysmetod. 

Metoden som valdes till detta examensarbete var en kvalitativ innehållsanalys enligt 

Lundman och Hällgren-Granheim (2012). Systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) 

hade kunnat genomföras med vetenskapliga artiklar som analysmaterial. Syftet var att 

beskriva upplevelsen som anhörigvårdare, därav önskades att utgå från obearbetat material 

för att minimera tolkningsföreträde från tidigare forskning. Genom att använda sig av 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) analysmetod för en kvalitativ innehållsanalys, 

gavs möjligheten att tolka hela analysmaterialet utan att förvränga det samt att missa någon 

viktig del. Likheter och skillnader i materialet var lätt att urskilja tack vare analysmetoden, 

vilket är innehållsanalysens avsikt (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

 

Enligt Polit och Beck (2011) ska den kvalitativa studien innefatta trovärdighet, giltighet och 

överförbarhet. Trovärdighet fungerar som en indikator på att forskaren är pålitlig. 

Trovärdigheten och noggrannheten ökar om materialet analyserats av mer än en författare 

(Polit & Beck, 2011), samt att examensarbetet utgått ifrån Codex (2017) och Vetenskapsrådet 

(2017) riktlinjer gällande en rättvis forskningsprocess. Samtliga aspekter har tillämpats i 

detta examensarbete. Tillvägagångssättet var tidskrävande när meningskiljaktigheter kring 

materialet kunde förekomma och behov för dialog uppkom. Dock gav det en mer rättvis bild 

av resultatet än om materialet analyserats av enbart en författare. Examensarbetets 

överförbarhet påverkas av vilka det är som läser texterna valdes manifest analysansats för att 

få ett liknande utfall med andra författare. Vidare passar en manifest analysansats till syftet. 

Syftet var att beskriva anhörigvårdarnas upplevelse av att vårda en person med Alzheimers 

sjukdom. Manifest analys fokuserar på det uppenbara i en text och därav finns mindre 

tolkningsföreträde, vilket leder till att examensarbetet blir mer överförbar än vid andra 

analysansatser (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Nackdelen med att analysera 

manifest var när anhörigvårdarna var motsägelsefulla eller använde sig av metaforer. Det 

ledde till risk för större tolkning än vad en manifest analys tillåter och ställde krav på 

författarna att under analysprocessens gång använda sig av Polit och Becks (2011) 

reflektionsprocess. Det innebär att forskarna reflekterar över sina personliga värderingar och 

erfarenheter som kan påverka tolkningen, vilket är ett viktigt verktyg i den kvalitativa 

forskningen. Reflektionsprocessen tillämpades vilket identifierade författarnas förförståelse, 
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stärkte trovärdigheten samt fastställde den objektivitet som krävs för att producera fram ett 

rättvist resultat. 

 

Polit och Beck (2011) skriver om en studies trovärdighet som en viktig aspekt utifrån den 

noggrannhet samt konsekvenser av informationen som studien medför. Nogrannheten och 

tillvägagångssättet för examensarbetet är utförligt beskrivet under metodavsnittet, vilket 

höjer trovärdigheten till detta examensarbete. Trovärdigheten i examensarbetet bedöms av 

författarna vara god eftersom riktlinjer för en rättvis forskningsprocess från Codex (2017) 

samt Vetenskaprådet (2017) har följts. 

 

Giltighet betyder att kunskapen är trovärdig, konsekvent och stabil över tid (Polit & Beck, 

2011). Examensarbetets giltighet innefattar de tre aspekterna. Det kan diskuteras när 

kunskapen inte behöver vara stabil över tid eftersom sjukvården är i konstant förändring och 

ny medicinering samt behandling för Alzheimers sjukdom beprövas ständigt. Därav kommer 

verkligheten för anhörigvårdare förmodligen att se annorlunda ut i framtiden. Överförbarhet 

är begreppet för om kvalitativa forskningsresultat är meningsfulla och kan överföras i andra 

sammanhang (Polit & Beck, 2011). Examensarbetet anses vara överförbart eftersom 

resultatet bör vara användbart för framtida anhörigvårdare att fördjupa sin kunskap och 

nuvarande anhörigvårdare kan använda materialet för att finna stöd.  

 

Primärkällor i form av biografier har använts för att framställa resultatet, mer information 

om dessa finns att hämta under Bilaga D. Tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar 

som använts i bakgrunden har kvalitetsgranskats utifrån Friberg (2012). De olika artiklarna 

poängsattes utifrån de frågor som ställts vid kvalitetsgranskningen, denna information finns 

att hämta under Bilaga C. Primärkällor samt kvalitetsgranskning är något som ytterligare 

stärker examensarbetets trovärdighet. Polit och Beck (2011) skriver om att primärkällor bör 

användas i största möjliga utsträckning för att desto längre ifrån primärkällan materialet 

kommer desto mindre pålitlig, objektiv och omfattande kan materialet bli. Hela primärkällan 

analyserades enligt Lundman och Hällgren- Graneheim (2012), dock valdes mindre delar av 

materialet bort. Syftet var att beskriva upplevelsen av att vara anhörigvårdare till en person 

med Alzheimers sjukdom, valdes de upplevelser bort som återgav livet innan sjukdomen 

samt anhörigvårdarens upplevelser efter det att den med Alzheimers sjukdom flyttat till 

boende för personer med Alzheimers sjukdom. Trots att det innebar en emotionell process 

för anhörigvårdarna när flytten ägt rum, valdes detta bort när anhörigvårdaren inte längre 

var den med yttersta ansvar över omvårdnaden. Primärkällorna som valdes kan nu i 

efterhand diskuteras eftersom analysmaterialet enbart bestod av biografier skrivna på 

svenska med motivation av att få en sådan textnära analys som möjligt men även för att ha 

utgångspunkt i svenska sjukvården. Dock var sjukvården inte någonting som beskrevs under 

resultatet. Därför kunde biografier på svenska som inte hade utgångspunkt i svensk sjukvård 

valts som källor till resultatet. Biografierna som valdes publicerades för max 25 år sedan för 

att erhålla en rättvis bild av likvärdiga upplevelser i resultatet. Situationen för personer med 

Alzheimers sjukdom har förändrats över tid som medicinering, omvårdnad och prevalens.  
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6.3 Etikdiskussion 

I detta examensarbete är de valda artiklarna kvalitetsgranskade enligt Friberg (2012) samt 

poängsatta för att säkerställa en viss nivå av kvalitet, se Bilaga C. Samtliga artiklar som 

använts är peer reviewed. Biografierna som använts till materialet har skrivits av 

anhörigvårdarna själva, där de beskriver sina egna upplevelser. Författarna till detta 

examensarbete har därför valt att varken censurera de olika anhörigvårdarna eller etiskt 

prövat biografierna eftersom de gett sitt informella samtycke i och med en publikation av 

respektive böcker (Codex, 2017). Dahlborg-Lyckhage (2012) betonar vikten av att läsa 

texterna flera gånger med ett förhållningssätt bestående av öppenhet. Detta har tillämpats för 

att hålla distans till det innehåll som kunde ha utgjort känslomässiga bindningar. För att 

egna värderingar inte ska prägla analysen så ska materialet analyseras textnära samt med 

respekt (Polit & Beck, 2011), vilket har eftersträvats i detta examensarbete. Författarna till 

detta examensarbete genomgick själva i enlighet med litteraturen en emotionell berg- och 

dalbana. Biografierna återspeglar livsöden och samtliga författare till biografierna beskriver 

sina upplevelser att det är ovidkommande att bli tagen och uppleva medlidande och andra 

känslor i läsningen. Genom tidigare nämnd reflektionsprocess (Polit & Beck, 2011) kunde 

författarna till detta examensarbete hålla sig objektiva gentemot resultatet. Vetenskapsrådet 

(2017) och Codex (2017) riktlinjer har tillämpats i examensarbetet och därav har materialet 

inte förvanskats. 

7 SLUTSATSER 

Detta examensarbete syftade till att beskriva upplevelsen av att vara anhörigvårdare till en 

person med Alzheimers sjukdom. Att vara anhörigvårdare har i detta examensarbete visat sig 

medföra ett lidande, men i lidandet har det också funnits en livskraft som hittats i hopp och 

stöd. Upplevelserna beskrevs som en emotionell berg- och dalbana, och det som beskrivs i 

analysen var att den med Alzheimers sjukdom inte är en patient för anhörigvårdaren, det är 

en livskamrat som under stort lidande försvinner. Till följd av detta tror författarna att 

examensarbetet kan vara av vikt för sjuksköterskan och övrig vårdpersonal för att få en 

djupare förståelse för anhörigvårdares upplevelser, behov och begär. Det är kunskap som är 

relevant att förvaltas av dagens sjuksköterska eftersom patienter med Alzheimers sjukdom 

och deras anhöriga är vanligt förekommande i många delar av vården men även för den 

framtida sjuksköterskan eftersom prevalensen för Alzheimers sjukdom ökar. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Alzheimers sjukdom drabbar både individen och dess omgivning. Förslag till framtida 

forskning är att forska på sjuksköterskors upplevelser av att stödja en anhörigvårdare för att 

se vilka hinder och möjligheter det finns för sjuksköterskan att underlätta och möta 
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anhörigvårdarens behov. Vidare forskning kring upplevelser är alltid nödvändigt för att 

utveckla sjuksköterskans och sjukvårdens kompetens eftersom upplevelser är något som är 

individuellt och under konstant förändring.  
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BILAGA A; SÖKMATRIS FÖR BAKGRUNDSARTIKLAR 

Databas Begränsningar 

och sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 
abstract 

Antal 

valda 

källor 

CINAHL 

plus 

Peer- reviewed, 
english, 2008-
2018, 
2018-03-29 

Alzheimer, 

experiencing, 

family 

8 8 1 

CINAHL 

plus 

Peer- reviewed, 
english, 2008-
2018, 
2018-04-06 

Alzheimer's 

disease 

symptoms and 

signs 

90 22 1 

CINAHL 

plus 

Peer-reviewed, 
english, 2008-
2018, 
2018-04-16 

to get Alzheimers 53 15 3 

CINAHL 

plus 

Peer-reviewed, 
english, 
2008-2018 

2018-04-24 

dementing 

conditions and 

Alzheimer’s 

disease 

10 10 1 

PubMed English, 2008-
2018, 
2018-03-29 

Alzheimer and 
experiencing 
 

23 3 1 

PubMed English, 2008-
2018, 
2018-04-06 

staff and 
attitudes and 
dementia  

94 19 2 

PubMed English, 2008-
2018, 
2018-04-16 

Alzheimers and 
nurse and 
experience 

38 8 1 

PubMed Humans, 
english,  
adult 19+ år, 
2008-2018 
2018-04-24 

Neuropsychiatric 
symptoms and 
Quality of Life in 
patients with 
Alzheimer’s 
disease.  

69 69 1 
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BILAGA B; ARTIKELMATRIS 

Författare 

År 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitetsgranskning 

Barbe, C., 

Morrone, I., 

Wolak-

Thierry, A., 

Dramé, M., 

Jolly, D., 

Novella, J-

L., 

Mahmoudi, 

R. 

 

2016 

Aging and 

Mental Health 

 

Impact of 

functional 

alterations on 

quality of life in 

patients with 

Alzheimer's 

disease 

 

Att identifiera 

faktorer som hör 

samman med 

hälsorelaterad 

livskvalitet, hos 

patienter med 

Alzheimers 

sjukdom, med 

inriktning på 

funktionella 

förändringar. 

Kvantitativ metod 

 

Kvantitativ metod 

användes och 

undersökningspersonerna 

var 123 stycken. 

Deltagarna hade mild till 

måttlig Alzheimers 

sjukdom och var 65 år 

och äldre. Fem mindre 

instrument ingick i 

forskarnas övergripande 

instrument, utifrån 

instrumenten bedömdes 

livskvalitén. 

Två av fem domäner 

visade på att de var 

förknippade med den 

funktionella 

utvärderingen. 

Självkänsla förknippas 

framförallt med att 

kunna sköta hemmet 

samt svara i telefonen. 

Att inte kunna klä på 

sig själv förknippas 

med låg livskvalité. 

Förändringar i den 

funktionella 

kapaciteten har stor 

påverkan på 

livskvalitén. 

10 av 13 

Gräske, J., 

Fischer, T., 

Kuhlmey, A., 

Wolf-

Osterman, 

K. 

 

Aging and 

Mental Health 

 

Quality of life in 

dementia care – 

differences in 

quality of life 

Syftet var att hitta 

egenskaper hos 

dem med demens, 

för att de själva ska 

kunna orka samt 

kunna skatta sin 

livskvalité 

Kvantitativ metod 

 

En tvärsnittsstudie 

genomfördes 2010 i 

Berlin. Med hjälp av två 

livskvalitéinstrument som 

heter QoL-AD (livskvalité 

Studien hade 104 

deltagande och 49 

stycken kunde slutföra 

frågeformuläret. En 

avgörande faktor för att 

kunna slutföra var om 

språkförmågan var 

11 av 13 
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2012 

 

measurements 

performed by 

residents with 

dementia and by 

nursing staff. 

 

fortsättningsvis. 

Samt se skillnaden 

mellan hur 

sjuksköterskor 

uppfattar 

patienterna med 

demens livskvalité 

jämfört med 

patienterna själva. 

vid demens) och QoL 

(livskvalité). Både 

sjuksköterskor och 

patienter fyllde i 

formulären. 

 

intakt hos patienterna. 

Patienterna tyckte 

själva ha bättre 

livskvalité än vad 

sjuksköterskorna 

skattade. 

Johnson, R., 

Harkins, K., 

Cary, M., 

Sankar, P., 

Karlawish, J. 

 

2015 

 

Social Science 

and Medicine 

 

The relative 

contributions of 

disease label and 

disease 

prognosis to 

Alzheimer's 

stigma: A 

vignette-based 

experiment 

Syftet med artikeln 

var att identifiera 

faktorer som bidrar 

till 

stigmatiseringen va 

Alzheimers 

sjukdom och vad 

som påverkar 

detta. 

 

Kvantitativ metod 

 

Data samlades genom 

webben och bestod av 789 

vuxna deltagare. 

Deltagarna valdes ut 

slumpmässigt genom ett 

3x3 system och fick sedan 

fylla i ett webbaserat 

frågeformulär om 

Alzheimers. 

Fyra domäner hittades 

och ansågs ligga till 

grund för 

stigmatiseringen, 

domänerna var 

diskrimination, 

negativa kognitiva 

attribut, negativa 

känslor samt social 

isolering.  

10 av 13 

Karger, R, C. 

 

2016 

Aging and 

Mental Health 

 

Emotional 

experience in 

patients with 

advanced 

Syftet med denna 

kvalitativa studie 

var att få insikt i 

familjer och 

vårdpersonals 

känslor kring att 

vårda och stå när 

Kvalitativ metod 

 

Tio fokusgrupper med 63 

deltagare skapades varav 

20 stycken var släktingar 

till någon med Alzheimers 

sjukdom, 

För alla yrkesgrupper 

så är känslighet en av 

de viktigaste 

egenskaperna som 

bevaras trots 

sjukdomen. 

Indikationer på detta är 

11 av 15 
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Alzheimer's 

disease from the 

perspective of 

families, 

professional 

caregivers, 

physicians, and 

scientists 

 

någon med 

Alzheimers 

sjukdom. För att få 

förståelse för den 

känslomässiga 

upplevelsen hos 

patienter med 

avancerad 

Alzheimers 

sjukdom. 

 

omvårdnadspersonal var 

17 stycken, 12 läkare samt 

14 forskare. De 

rekryterades med hjälp av 

provtagningsstrategier. 

Varje fokusgrupps möten 

följde metoden för 

strukturerad kvalitativ 

innehållsanalys. 

att patienten kan 

framföra känslomässiga 

signaler, är mottagliga 

för andra, och minns 

känslomässig 

information trots 

minnessvårigheterna. 

Omvårdnadspersonalen 

betonade positiva 

känslor mer än läkare 

samt forskare. 

Släktingar betonade 

förlust av känslomässig 

erfarenhet, när 

patienterna inte längre 

kom ihåg sina 

släktingar. 

Karttunen, 

K., Karppi, 

P., Hiltunen, 

A., 

Vanhanen, 

M., 

Välimäki, T., 

Martikainen, 

J., Valtonen, 

H., Sivenius, 

J., Soininen, 

International 

journal of 

Geriatric 

Psychiatry 

 

Neuropsychiatric 

symptoms and 

Quality of Life in 

patients with 

very mild and 

Att undersöka 

prevalensen och 

signifikansen av 

neuropsykologiska 

symtom på 

patienter med 

väldigt mild eller 

mild Alzheimers, 

fokus låg på 

välbefinnandet av 

Kvantitativ metod 

 

Deltagarna bestod av 240 

patienter samt 

vårdgivare. Studien är en 

propektiv, kontrollerad 

rehabiliteringsstudie. Tre 

instrument för att skatta 

livskvalité användes och 

var sjukdomsspecifik, 

Visual Analog Scale samt 

De vanligaste 

symtomen var apati, 

depression, irritabilitet 

och agitation och 

förekom hos 76,5% av 

deltagarna. Den 

vanligaste faktorn för 

att skatta sin livskvalité 

som sämre var om 

patienten själv 

uppvisade depressiva 

9 av 13 
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H., 

Hartikainen, 

S., Suhonen, 

J., Pirttilä, T. 

 

2011 

 

mild Alzheimer’s 

disease 

 

patienter och deras 

vårdgivare. 

 

generisk. Den 

sjukdomsspecifika fick 

både patienter och 

vårdgivare fylla i.  

 

symtom. Vårdgivarna 

skattade patientens 

livskvalité som sämre 

beroende på hur 

patienten klarade av 

vardagliga aktiviteter. 

Vårdgivardepression 

påverkade dock 

resultatet. 

Sloane, P,. 

MD, 

Schifeling, 

C., Beeber, 

A., Ward, K., 

Reed, D., 

Gwyther, L., 

Matchar, B., 

Zimmerman, 

S. 

 

2017 

The American 

Geriatrics 

Society 

 

New or 

Worsening 

Symptoms and 

Signs in 

Community 

Dwelling 

Persons with 

Dementia: 

Incidence and 

Relation to Use 

of Acute Medical 

Services 

 

Förstå och se de 

antal symtom som 

uppvisas för 

anhörigvårdare till 

personer med 

Alzheimers 

sjukdom och 

liknande 

demenssjukdomar. 

 

Kvantitativ metod 

 

En sexmånaders 

longitudinell prospektiv 

studie för att identifiera 

förekomsten av nya eller 

förvärrade symtom för att 

se samband mellan akut 

vård och medicinska 

insatser. Deltagarna 

bestod av 136 

anhörigvårdare. 

 

Under 5,7 månader 

uppvisades nya eller 

förvärrade symtom hos 

90% av deltagarna. 

Symtomen var icke-

specifika samt 

beteendemässiga, och 

den genomsnittliga 

anhörigvårdaren stötte 

på sju nya eller 

förvärrade symtom. De 

vanligaste symtomen 

var ökad förvirring, 

minskad aktivitet, 

agitation, 

hallucinationer, röst 

och talsvårigheter, 

matvägran, och ångest. 

Sjukhusvård behövdes 

8 av 13 
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på 20% av deltagarna. 

Inom varje 

symtomkategori var 

vissa symtom 

förknippade med behov 

av akut medicinsk vård. 

Tak, S., 

Haring 

Sweeney, 

M., 

Alterman, 

T., Baron, S., 

& Calvert, 

M. 

 

2010 

 

American 

Journal of Public 

Health 

 

Workplace 

Assaults on 

Nursing 

Assistants in US 

Nursing Homes: 

A Multilevel 

Analysis 

Undersöka 

riskfaktorer för 

skador på 

vårdgivare som 

arbetar på 

vårdhem, sett till 

både individ och 

organisationsnivå. 

Kvantitativ metod 

 

Data analyserades från 

2004. Datan kom från 

Nursing Assistant Survey 

och samband jämfördes 

med 

organisationsinformation 

från Nursing Home 

Survey.  

35% av undersökta 

vårdgivare 

rapporterade fysiska 

skador från 

patienterna. 

Obligatorisk övertid 

samt inte tillräckligt 

med tid för patienterna 

var starkt förknippade 

med skador från 

överfall. Vårdpersonal 

som hade att göra med 

Alzheimers patienter 

var mer benägna att bli 

överfallna samt bitna av 

patienterna. 

10 av 13 

Tang, W., 

Kannalay, 

K., 

Friedman, B, 

D., Edwards, 

J, W., 

Archives of 

Gerontology and 

Geriatrics 

 

Concern about 

developing 

Denna studie 

undersökte 

förhållandet mellan 

människors oro för 

att utveckla 

Alzheimers 

Kvantitativ metod 

 

En beskrivande studie 

genomfördes med hjälp 

av Porter Novellis 

SummerStyles 2013 

13% rapporterade att de 

var oroliga eller mycket 

oroliga för att drabbas 

av Alzheimers 

sjukdom/demens, 

kvinnor rapporterade 

11 av 13 
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Wilcox, S., 

Levkoff, E, 

S., Hunter, 

H, R., 

Irmiter, 

C.,  Belza, B. 

 

2017 

 

Alzheimer's 

disease or 

dementia and 

intention to be 

screened: An 

analysis of 

national survey 

data 

sjukdom/demens 

och sannolikheten 

att screenas/testas 

om man upplever 

förändringar i 

kognitiv status eller 

funktion. Studien 

undersökte också 

oron för att dela 

den diagnostiska 

informationen med 

andra. 

online-

undersökningsdata. Av de 

6105 deltagarna i 

åldrarna 18+ som fick 

undersökningen svarade 

4033. 

större oro. De som 

vårdade personer med 

demens rapporterade 

större oro än andra 

vårdgivare. Ju större 

oro desto mer troligt 

var det att de skulle 

testa sig. 66% var 

oroliga över vad andra 

skulle tycka och tänka 

om dem om de fick 

demens. 

Tedeschi, G., 

Cirillo, M., 

Tessitore, A., 

& Cirillo, S. 

 

2008 

 

Neurological 

sciences 

 

Alzheimer’s 

disease and 

other dementing 

conditions 

 

Denna review 

fokuserar på 

användningen av 

konventionella och 

icke-konventionella 

MR-tekniker för att 

undersöka demens. 

 

Review av kvantitativ 

forskning för att 

sammanställa 

kunskapsläget. 

MRI-konventionella 

tekniker har låg 

känslighet för mild 

volymförlust, eftersom 

hjärnan atrofierar vid 

Alzheimers. MR bör 

göras rutinmässigt för 

att se skillnader men är 

en olämplig metod vid 

ställande av diagnos. 

 

Tropea, J., 

Lo Giudice, 

D., Liew, D., 

Roberts, C., 

Brand, C. 

 

International 

Psychogeriatrics 

 

Caring for 

people with 

Syftet med denna 

studie var att 

bestämma 

sjukhuspersonalens 

uppfattade hinder 

och möjligheter för 

Kvantitativ metod 

 

Mellan juli och september 

2014 utfördes 

undersökningen på två 

australienska sjukhus. 

Sammanlagt 112 

undersökningssvar 

mottogs. Miljön, 

bristfällig 

kunskapsnivå, hög 

arbetsbelastning, tid, 

11 av 13 
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2017 

 

dementia in 

hospital: 

findings from a 

survey to 

identify barriers 

and facilitators 

to implementing 

best practice 

dementia care 

att genomföra 

bästa möjliga 

demensvård. 

 

Personal på olika 

vårdavdelningar samt 

akutavdelningar erbjöds 

att delta. Det samlades in 

uppgifter om personalens 

nuvarande arbete, 

erfarenheter, deras nivå 

av allmän kunskap inom 

yrket, kunskap om 

demensvård, vanliga 

symtom om demens, 

hinder och möjligheter 

för att utföra bästa 

möjliga demensvård. 

 

personalens kunskaper 

och färdigheter 

identifierades som 

hinder för att 

genomföra bästa 

möjliga demensvård. 

De flesta 

respondenterna 

bedömde sin kunskap 

om demensvård och 

vanliga 

demenssjukdomar, och 

förmågan att bedöma 

om en person har 

demens, som måttlig 

eller hög. Ungefär 

hälften av 

respondenterna 

bedömde tillgången till 

utbildning och 

utrustning som låg eller 

mycket låg. 

Turner, A., 

Eccles, F., 

Keady, J., 

Simpson, J., 

Elvish, R. 

 

Aging & Mental 

Health 

 

The use of the 

truth and 

deception in 

Undersöka vad det 

är som gör att 

vårdpersonal väljer 

att försköna 

sanningen eller tala 

absolut sanning för 

Kvalitativ metod 

 

Denna kvalitativa studie 

bygger på en konstruktiv 

grundad teoribildning för 

att analysera data som 

Deltagarna 

identifierade triggers 

som påverkade svaret. 

Olika faktorer 

påverkade om 

personalen valde att 

13 av 15 
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2016 

 

  

dementia care 

amongst general 

hospital staff 

patienter med 

demenssjukdom 

samlats in från 

halvstrukturerade 

intervjuer med 

sjukhuspersonal. En 

modell grundad i 

deltagarnas upplevelser 

skapades för att beskriva 

belutsprocessen i att tala 

sanning eller inte. 

tala sanning eller inte. 

Istället för att svara 

patienten med 

demenssjukdom 

tenderade personalen 

till att passa frågan 

vidare till en kollega. 
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BILAGA C; KVALITETSGRANSKNING AV ARTIKLAR 
Poängsystem för kvantitativa artiklar: 

Svar ”Ja” ger artikeln 1 poäng 

Svar ”Nej” ger artikeln 0 poäng 

Låg kvalitet= 0-4 poäng 

Medel kvalitet= 5-9 poäng 

Hög kvalitet= 10-13 poäng 

Frågor för kvantitativa artiklar  1 2 3 5 6 7 8 10 

Finns det ett tydligt problem formulerat? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns teoretiska utgångspunkter? Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

Finns omvårdnadsvetenskaplig teoribildning? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

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

Är metoden beskriven? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Redovisas urval? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Redovisas adekvat datanalys och statistiska 

metoder? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hänger metod och teoretiska utgångspunkter 

ihop? 

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

Visas resultatet? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Förs argument fram? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 



2 

Förs etiska resonemang? Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja 

Diskuteras metoden och nämns 

generaliserbarhet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

Sker återkoppling till teoretiska antaganden? Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

Poäng 10 11 10 9 8 10 11 11 

 

Poängsystem för kvalitativa artiklar: 

Svar ”Ja” ger artikeln 1 poäng 

Svar ”Nej” ger artikeln 0 poäng 

Låg kvalitet= 0-5 poäng 

Medel kvalitet= 6-10 poäng 

Hög kvalitet= 11-15 poäng 

Frågor för kvalitativa artiklar 4 11 

Finns det ett tydligt problem formulerat samt avgränsat?  Ja Ja 

Finns teoretiska utgångspunkter?  Ja Ja 

Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven?  Nej Nej 

Är syftet tydligt?  Ja Ja 

Är metoden utförligt beskriven?  Ja Ja 

Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  Ja Ja 

Är data tillräckligt analyserat?  Ja Ja 



3 

Hänger metod och teoretiska utgångspunkter tydligt ihop?  Ja Ja 

Visas resultatet tydligt?  Ja Ja 

Svarar resultatet på syftet?  Ja Ja 

Har författarna tolkat studiens innehåll relevant?  Ja Ja 

Förs argument fram?  Ja Ja 

Finns det några etiska resonemang?  Nej Nej 

Finns det en relevant metoddiskussion?  Nej Ja 

Sker en återkoppling till teoretiska antaganden?  Nej Ja 

Poäng 11 13 
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BILAGA D; BIOGRAFIMATRIS 

Författare Titel Publikationsår Antal sidor Handling 

Alsterlund, 

Edna 

Den längsta 

ronden 

2010 347 Edna Alsterlund var gift med en svensk tungviktsboxare som 

insjuknade i Alzheimers sjukdom. I den längsta ronden 

beskriver hon kort deras äktenskap innan sjukdomen och hur 

deras liv förändrades i takt med Alzheimers sjukdom. 

Assarsson, Ulla 

 

Ett långsamt 

farväl 

 

2015 

 

264 

 

Ulla Assarsson beskriver och uttrycker sina känslor, tankar 

samt åsikter om hennes man med Alzheimers sjukdom. Hon 

skriver också om hur deras relation förändras och hur det 

påverkar henne. Läsaren får följa henne från tiden innan 

sjukdomen kom in i deras liv tills hennes man flyttar in på ett 

demensboende. 

Isaksson, Ulla 

 

Boken om E 1994 254 

 

Ulla Isaksson skriver i sin bok om sin partner som insjuknar i 

alzheimer. Hon skriver ärligt och öppet om alla känslor hon 

upplever och om de problem som uppstår i vardagslivet 

Leissner 

Andersson, Inga 

 

Allt är inte som 

vanligt 

2011 160 Inga Leissner Andersson och hennes partner med Alzheimers 

sjukdom bor tillsammans. I boken uttrycker hon sina känslor 

samt nya uppgifter i och med hennes partners sjukdom. 

Nylander, 

Torsten 

 

Stiltje 2003 191 Torsten Nylander bor med sin partner på en båt när hon börjar 

uppvisa symtom som de ej förstår. Efter ett tag diagnostiseras 

hon med Alzheimers sjukdom. Torsten Nylander uttrycker sina 

tankar om vården, att vara anhörigvårdare samt deras 

förändrade liv tillsammans. 
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