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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Alzheimers sjukdom förändrar minnet hos den drabbade, detta innebär att de blir 
beroende av vårdande. Närstående vill oftast inte lämna dem, utan blir deras naturliga vårdare 
i hemmet. Detta upplevs vara en trygghet för den drabbade, då minnesstörning oftast förvärras 
av att flytta hemifrån. Oavsett om det handlar om naturlig vård eller professionell vård är den 
vårdande relationen viktigt då den lindrar lidandet. Problem: Människor drabbade av 
Alzheimers har svårt att uttrycka sig verbalt, något som kan förhindra att den vårdande 
relationen uppstår. Detta skulle kunna bidra till att deras lidande inte lindras. Syfte: Är att 
belysa hur den vårdande relationen gestaltas i drama, då anhörig är naturlig vårdare till en 
människa drabbad av Alzheimers sjukdom. Metod: En latent innehållsanalys användes för att 
analysera filmen ”En sång för Martin”. Resultat: I resultatet presenteras fyra teman, ”Som att 
spela ett spel”, ”Jag vill bara hjälpa dig”, ”Ensam fastän vi är två” och ”De heligaste löftena”, 
för att belysa syftet. Slutsats: Båda parter kan i den vårdande relationen växa tillsammans och 
finna en väg ut ur lidandet. Utan den vårdande relationens närvaro blev de ensamma i sin 
smärta, rädsla och oro.   
 
Nyckelord: Alzheimer, filmanalys, latent innehållsanalys, naturlig vård, vårdande 
relation. 
 
 
ABSTRACT  
 
Background: Alzheimer´s disease changes the memory of the sufferer, this means that they 
become dependent of caring. Relatives do not often want to leave them, but rather become 
their natural caregivers in their home. This is experienced as security for the sufferer, because 
moving often disturbs a memory disorder. Regardless of whether it is natural care or 
professional care the caring relationship is important because it relieves suffering. Problem: 
Human beings affected by Alzheimer's, has difficulty expressing them verbally, which may 
prevent a caring relationship. This could contribute that their suffering will not alleviate. Aim: 
To illuminate how the caring relationship shapes in drama, when a relative becomes a natural 
caregiver to a person suffering from Alzheimer's disease. Method: A latent content analysis 
was used for analyzing the movie “En sång för Martin”. Results: The results are presented in 
four themes, “Like playing a game”, “I just want to help you”, “Solo though we are two” and 
“The most sacred promises”, to illuminate the aim. Conclusion: Both parts can in the caring 
relationships grow together and find a way out of suffering. Without the caring relationship 
presence they were left alone in their pain, fear and anxiety. 
 
Keywords: Alzheimer, caring relationship, latent content analysis, movie analysis, 
natural caring. 
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”Varje människa behöver en annan människa,                                                                            

någon som kravlöst ansar,        
leker och lär.                         

Någon som tar dig i sin famn,                                                                                 
håller om dig,                         

smeker dig,                                                                                 
torkar tårarna,                         

vaggar dig till ro.                                                
Någon som skrattar med dig,                         

knyter dina skosnören och                                   
som du tillsammans med kan lära dig livets                                                                 

möjligheter och krav.” 
 

(Eriksson, 2002, sid. 51). 
 
 
 
 
 
 

1 INLEDNING 
 
Vårdandet av en människa drabbad av Alzheimers sjukdom, upplever vi som vårdare är en 
konst. I detta vårdande känner vi oss ofta handfallna som vårdare och den ångest och oro som 
ses i dessa människors ansikten kan vara svårt att förhålla sig till. Upplevelsen är att dessa 
människor, går tillbaka till sin barndom och gärna vill hem till sina föräldrar. Det är svårt att 
få dem att förstå och minnas att det inte går att åka hem till föräldrarna, eftersom de är borta 
sedan länge. Skapandet av en vårdande relation med en person som blir mer och mer förvirrad 
på grund av minnesstörningar, kräver både tid och vilja att vårda. Vid ett flertal tillfällen har 
vi träffat beundransvärda närstående som bryr sig om, samt orkar vara delaktiga i vården, av 
den anhörige. Det har uppmärksammats att det finns närstående som inte är lika delaktiga, 
detta behöver egentligen inte bero på ovilja. Anledningen kan istället vara att de närstående, 
kanske inte orkar se hur deras kära förändras på grund av sjukdomen. Oavsett om det handlar 
om en naturlig vårdare, eller en vårdare som inte har någon tidigare relation med den 
drabbade, är det viktigt med en vårdande relation. 
 
I en vårdande relation bör det ges utrymme för människans behov av vård och stöd i livets 
olika skeenden, detta är också grunden i vårdvetenskapen. När en människa drabbas av 
Alzheimer förändras personligheten och vårdare vet därför inte alltid hur en människa var 
innan sjukdomen bröt ut.  En naturlig vårdare som har känt sin anhörige under en stor del av 
livet, kan ha svårt att förhålla sig till förändringarna hos denne. Att vårda en människa som 
förändrats genom en sjukdom och dessutom skapa en vårdande relation är en krävande 
uppgift, då tillståndet hos denne kan skifta och försämras snabbt. För en människa drabbad av 
Alzheimers kan en vänlig handling, ett enkelt ord, vara en vägledning och ett ljus i 
förvirringens mörker.  
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2 BAKGRUND 
 
Bakgrunden börjar med att beskriva hur Alzheimers yttrar sig hos människan. Därefter 
presenteras centrala begrepp för uppsatsen. Arbetets teoretiska perspektiv beskrivs och en 
presentation av tidigare forskning inom området följer. Bakgrunden avslutas med 
problemformuleringen.  
 
 
2.1 Alzheimers utveckling hos människan 
 
Alzheimers är en sjukdom som kommer smygande, ett av de första tecknen är att närminnet 
blir försämrat. Eftersom många som drabbas fortfarande är yrkesverksamma gör de vad de 
kan för att dölja sin minnessvikt för sin omgivning. Ofta skriver de minneslappar för att 
minnas det de ska göra. Med tiden blir arbetsbördan alltför tung, på grund av att den drabbade 
ofta vill kontrollera att de verkligen utfört sin arbetsuppgift på rätt sätt. Vid ett senare skede i 
sjukdomen försämras även förmågan att orientera sig, till en början i ett främmande område 
för att slutligen leda till en försämring av förmågan att hitta i sitt eget hem. Ett annat symtom 
som också utvecklas är en försämrad reaktion. Normalt reagerar en människa på olika sätt, 
beroende på vad som sker i dennes omgivning. Om vi till exempel känner oss hungriga eller 
att vi behöver uträtta våra behov, så äter vi eller går på toaletten. Omgivningen kan uppfatta 
det som att dessa människor är väldigt oföretagsamma och likgiltiga när de inte förstår vad de 
ska göra i till synes enkla vardagssituationer. Detta handlar endast om en intellektuell 
nedsättning som drabbar dessa människor. Vartefter sjukdomen framskrider får de svårt att 
finna rätt ord, vilket gör att det kan vara svårt att förstå vad de vill förmedla till sin 
omgivning. De drabbade människorna är ofta medvetna om denna nedsättning och kan ibland 
vara deprimerad på grund av insikten om sjukdomen. Andra symtom som också uppkommer 
är oförmåga att känna igen föremål och vad de ska användas till. Typiska symtom under den 
senare delen av sjukdomen är hallucinationer och aggressivitet (Ekman, Fratiglioni, Graff, 
Jansson och Eriksdotter Jönhagen, 2007). 
 
Det är enligt Ekman m.fl. (2007) vanligt att människor som är drabbad av Alzheimers yttrar 
fraser som inte har någon betydelse för stunden. De blir ibland sängliggande på grund av 
oförmåga och svårigheter och gå. Urin- och avföringsinkontinens kan också förekomma. Den 
drabbade människan behöver i detta läge omvårdnad och att som närstående vara vårdare i 
hemmet är nu en arbetsbörda. Därför är det vanligt att den drabbade bor på ett gruppboende. 
En flytt kan innebära en försämring, den invanda hemmiljön skapar ofta en trygghet som 
bryts i samband med en flytt. Då rummen inte längre ser ut som de är vana vid, innebär det en 
stor omställning som i vissa fall förvärrar sjukdomen. Den drabbades livslängd från 
insjuknandet i Alzheimers kan vanligtvis variera mellan ett par år upp till tjugo år. Eriksson 
(1994) skriver att vårdandets grundläggande uppgift är att hjälpa människan att leva trots 
sjukdom och lidande. Vårdandets konst strävar efter att lindra lidandet och ta hänsyn till de 
val den lidande människan ibland måste göra i vårdandet (a.a.). En människas 
självbestämmande kan inte alltid tillgodoses på grund av Alzheimer sjukdom. Människor 
drabbade av denna sjukdom har en nedsatt förmåga att fatta beslut, de kan också ha svårt att 
uttrycka sina problem, behov och begär (Ekman m.fl., 2007). 
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2.2 Centrala begrepp 
 
I denna uppsats förekommer nedanstående begrepp ofta. Begreppen har en betydande del i 
innehållet, därför förtydligas dessa för att underlätta förståelsen för läsaren.  
 
Den naturliga vården utgör kärnan i vårdandet, det är ett ursprungligt naturligt mänskligt 
mönster. Den innefattar en relation människor i mellan, där exempelvis anhöriga vårdar sina 
nära. När denna relation infinner sig kan den professionella vården minskas (Eriksson, 
2002).”Naturlig vård innebär konsten att leva och låta leva, att forma egna mål men stödja 
andras, att vara en växande del i helheten.”(Eriksson, 2002, sid. 53).  
 
Den vårdande relationen skiljer sig enligt Kasén (2002) från vårdrelationen. Vårdrelationen 
innebär alla relationer, oavsett om de är vårdande eller inte, mellan vårdare och patient. Den 
vårdande relationen däremot lindrar alltid lidande, därför är det denna som ses som den 
optimala i vårdande mellan vårdare och patient.  
 
Lidande definieras som något ont eller negativt, något som en människa måste leva med eller 
utsättas för. Sorgen över det som håller på att förloras eller har förlorats finns här. I den stund 
människan går in i lidandet startar kampen mellan det onda och det goda, där målet är att 
försonas med lidandet (Eriksson, 1994). 
 
Patient betyder ursprungligen en människa som lider. Inom sjukvården har betydelsen 
alltmera vinklats till att en patient numera är en människa som har en diagnos och betraktas 
som sjuk (Eriksson, 1994). Inom ramen för denna uppsats, ses en människa inte enbart som en 
patient inom sjukvården, utan är också en patient i hemmet. Patienten ses som en lidande 
människa. I resultatet benämns den lidande människan som en anhörig, detta har sin grund i 
dennes relation till sin naturliga vårdare.  
 
Vårdare kännetecknas som en människa som vårdar (Malmström, Györki & Sjögren, 1998). 
Hos vårdaren är viljan att vårda det centrala, oavsett utbildning och erfarenhet (Eriksson, 
2002).  Vårdaren utför enligt Eriksson (2000) en kärleksgärning, som ursprungligen kommer 
från relationen mellan modern och barnet. Detta innebär att varje människa är naturliga 
vårdare i grunden. I denna uppsats används naturliga vårdare och vårdare som synonymer, 
detta för att undvika upprepningar.  
 
 
2.3 Teoretiskt perspektiv 
 
Det visar sig enligt Kasén (2002) ett mönster vid samtal med patienter angående 
vårdrelationen, där fyra grupper framträder. I den första gruppen där den vårdande relationen 
blir tydlig, känner patienten en helhet och blir sedd som människa. Patienten beskriver i denna 
grupp att denne känner sig värdefull, uppmärksammad och att det alltid finns tid för den. Ur 
patientens synvinkel vårdar vårdaren med hjärtat, har engagemang och vilja att vårda. 
Vårdaren ger oberoende av sin tid uppmärksamhet till patienten och inbjuder i alla lägen till 
en vårdande relation. 
 
Den andra gruppen handlar enligt Kasén (2002) om att vårdrelationen skulle kunna bli en 
vårdande relation. Precis som i relationer i det vardagliga livet trivs en del människor bättre 
tillsammans. Rimliga orsaker till detta som framkommit, är att gemensamma komponenter 
som exempelvis humor och modersmål finns. Samhörighet kan lättare uppstå på grund av 
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liknande situationer i livet mellan patient och vårdare. Eftersom det är patientens vård som 
ska hamna i fokus handlar det enligt några patienter inte om en vårdrelation som en 
vänskapsrelation. Den vårdande relationen kännetecknas av samhörighet och vänskap på en 
speciell nivå eftersom vårdaren har en vilja att hjälpa. Patientens egna initiativ och vilja har 
också en stor betydelse för att en vårdande relation ska utvecklas. En orsak till att en vårdande 
relation inte kan utvecklas kan vara att patientens psykiska och fysiska tillstånd hindrar. 
 
Den tredje gruppen kännetecknas av att patienten är ensam i sin smärta, rädsla och oro.  
Vårdarna framställs som vänliga men ytliga eftersom de inte tar sig tid för patienten utan 
skyndar förbi. Vårdarna ses som en grupp och inte som specifika vårdare. Patienten får vänta 
på vårdåtgärder och vårdarna upplevs som osynliga (Kasén, 2002). 
 
Den sista gruppen kännetecknas av att relationen inte är vårdande mellan patient och vårdare. 
Här kan vårdandet ske utan att patienten är delaktig i sin vård och behandlas som ett objekt 
och inte som en hel människa. Patienten upplever att han/hon inte blir tagen på allvar, sedd 
eller hörd. Patienten kan uppleva sig kränkt av att löften inte uppfylls. Vårdaren kan här 
uppfattas som kall, vresig och ovänlig (Kasén, 2002). 
 
 
2.4 Tidigare forskning 
 
Den tidigare forskningen har sitt ursprung i kvalitativa artiklar från Västvärlden. Artiklarna är 
etiskt granskade och publicerade mellan 1999-2008. Dessa beskriver vårdandets balansgång 
mellan hur vården borde vara och hur den kan se ut i verkligheten. De förändringar och 
anpassningar som den naturliga vårdaren kan behöva utföra, för att kunna vårda anhöriga i 
hemmet lyfts fram. Avsnittet avslutas med att beskriva den naturliga vårdarens upplevelser av 
att vårda i hemmet. 
 
 
2.4.1 Vårdandets balansgång 
 
Vårdare som bryr sig om patienten och ser denne som en människa är viktigt och inger 
trygghet. Det som utmärker en bra och omsorgsfull vårdande relation är att som vårdare 
stanna upp och inbjuda till samtal (Kvåle, 2006). Kännetecken enligt Kendrick och Robinson 
(2002) för vårdandet är öm och kärleksfull vård. Vårdarens handlande kan uttryckas som en 
kärleksfull handling, den styrs inte av sentimentalitet utan av engagemang. Öm och 
kärleksfull vård är komponenter som återfinns i den naturliga relationen mellan människor. 
Det innebär att det i vårdsammanhang, ska finnas en grund för vårdandet i relationen mellan 
vårdaren och patienten. Enligt Hutlock (2004) kan vårdaren falla i fällan, genom att behandla 
patienterna med Alzheimers som ting och inte som människor med känslor och emotionella 
behov.  
  
Det är en balansgång enligt Turner (1999) mellan att vara engagerad och överengagerad i 
vårdandet. En engagerad vårdare känner tillfredsställelse av att uppleva sig behövd och 
värdefull. Patienten känner sig sedd och betydelsefull när vårdaren visar engagemang. Om 
vårdaren till exempel blir överengagerad i vårdandet till en anhörig, kan det innebära att 
människor runt omkring inte får samma uppmärksamhet, som de annars skulle ha fått. Risken 
är att den som tar emot vården blir beroende av denna enskilde vårdare och känner förtroende 
endast för denna. Överengagemang i vårdandet av en anhörig, kan innebära att vårdaren 
känner sig för involverad, vilket kan leda till känslomässig utmattning. Det är därför enligt 
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Seman (2003) viktigt med andrum för anhörigvårdare som vårdar en människa med 
Alzheimers. Vårdarna behöver tillfälle och utrymme att träffa andra som befinner sig i 
liknande situationer, där de kan stärka varandra genom att reflektera och dela erfarenheter 
med varandra. I Annerstedt, Elmståhl, Ingvad, och Samuelsson (2000) belyses vikten av att 
öka kunskapen om hur bördan förvärras, i samband med att den Alzheimerssjuke blir sämre. 
Genom att förbättra stödet och på ett tidigt stadium kunna åtgärda och förbättra vårdarnas 
psykiska tillstånd kan vårdaren bli stärkt i sitt vårdande. Det framkommer i Seman (2003) att 
som vårdare göra det som krävs, trots att den anhöriga med Alzheimers ibland kan vara både 
aggressiv och elak, kan ge en vänlig utdelning i form av en kram eller ett vänligt ord. Det är 
viktigt att se varje patient som en unik människa med egna behov och önskningar trots 
sjukdomen. 
 
Andrén och Elmståhl (2008) har undersökt relationen mellan vårdarens börda, vårdarens 
självuppfattade hälsa och vårdarens känsla av sammanhang, relaterat till att vårda en anhörig 
med Alzheimers. Den största bördan har vårdaren, som står den sjuke närmast. Hög ålder, ett 
större antal symptom hos den anhörige och en försämrad känsla av sammanhang hos 
vårdaren, visade sig också påverka arbetsbördan av att vårda en människa drabbad av 
Alzheimers. Symtom som smärta, obehag, ängslan och depression var vanligt hos den som 
vårdade. Det intressanta i studien var att bördan och den upplevda hälsan påverkades av 
känslan av sammanhang. Vid en lägre känsla av sammanhang hos vårdaren uttryckte de en 
oro inför framtiden, de kände sig isolerade, besvikna och för känslomässigt involverade i sin 
anhöriges sjukdom. Det visade sig också att vårdarna som hade en högre känsla av 
sammanhang, såg på problem som en utmaning och inte bara som ett missöde. Det innebär 
enligt Farran, Staffileno, Gilley, McCann och Li (2008) en kronisk stress att vårda en anhörig 
drabbad av Alzheimers i hemmet. Det är därför viktigt att fokusera på att bevara och öka 
vårdarnas fysiska hälsa. Studien visar att undervisning till vårdarna angående hur viktigt det 
är att de tänker på sin egen hälsa, har visat sig öka deras förståelse om att de kan hjälpa sin 
anhörige bättre när de själva mår bra. Den största faktor som påverkade vårdarnas tid för 
fysisk aktivitet negativt, var att vårdarna kände ett stort ansvar för sin anhöriges vård. 
 
 
2.4.2 Naturlig vård i hemmet - förändringar och anpassningar 
 
Säkerheten i hemmet beskrivs av Lach och Chang (2007) vara av stor betydelse, för naturliga 
vårdare och deras anhöriga som drabbats av Alzheimers sjukdom. Vårdarna behöver förändra 
hemmiljön men också de aktiviteter de tidigare utfört tillsammans, detta för att förhindra 
olyckor och skador. Vårdarna tror oftast att de kan vänta på någon signal eller tecken som 
visar när det är dags för förändringarna. Tyvärr är oftast det första tecknet en olycka eller 
skada. Åtgärder som måste vidtas är att anpassa hemmiljön efter de uppkomna behoven. 
Förändringarna upplevdes av vårdarna ofta som frustrerande men nödvändiga. 
 
En person drabbad av Alzheimers sjukdom har enligt Naglie, Tomlinson, Tansey, Irvine och 
Ritvo (2006) en begränsad insyn i sig själv och sin förmåga att klara av saker. Personen inser 
inte sina begränsningar utan upplever sig själv vara oförändrad. Vårdarna hade enligt Lach 
och Chang (2007) ibland också svårt att uppskatta vad deras anhöriga klarade av. Det gällde 
bland annat bilkörning och när det var dags att sluta köra. Vårdarna uttryckte det som att de 
kränkte sina anhöriga när de förbjöd dem att köra bil. Samtidigt upplevde de ett lugn den 
dagen deras anhöriga inte längre körde, eftersom detta tidigare varit en stor oro. Bristande 
stöd från resterande familj var också ett hinder för att utföra förändringar, då de inte ville 
acceptera att en anhörig drabbats av Alzheimers sjukdom. Med tiden fick vårdarna ta över fler 
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och fler av de vardagliga uppgifterna som den anhörige inte längre klarade av. Bostaden var 
efter hand ofta tvungen att anpassas med diverse hjälpmedel för att underlätta vardagen för 
den anhörige, t.ex. timer på spisen. Ibland var också en flytt nödvändig, då det inte gick att 
anpassa bostaden tillräckligt. Vårdarna var också tvungna att hela tiden hålla ett öga på den 
anhörige för att undvika att denne vandrade iväg och inte längre hittade hem. Vårdarna kunde 
också vara oroliga för sin egen säkerhet, då de anhöriga inte längre kände igen dem och blev 
aggressiva. Vårdarna får enligt Farran m.fl. (2008) ofta handskas med vårdrelaterade problem 
under en längre tid. De får också ofta utstå stress och förändringar i hälsan. Detta beror på att 
vårdarnas fritid minskar och möjligheten att utföra fysisk aktivitet avtar, i takt med att 
vårdandet tar större delen av deras tid. 
 
 
2.4.3 Naturlig vård i hemmet - vårdarens upplevelser 
 
I Lindgren, Connelly och Gaspar (1999) artikel beskrivs den känslomässiga sorg, smärta, 
skuld och stress som naturliga vårdare upplever, då de tar hand om en anhörig som har 
drabbats av Alzheimers sjukdom. Sorgen uppenbarade sig oftast när diagnosen fastställts och 
den största smärtan var att förlora hoppet om framtiden. Vårdarna var medvetna om att deras 
anhöriga endast skulle bli sämre i sin sjukdom. Skulden upplevdes stark under den första 
delen av sjukdomsförloppet. Det berodde till stor del på ovissheten de befann sig i. När 
vårdarna blev säkrare på hur de skulle vårda och hantera olika situationer, så utvecklade de en 
förståelse till vad som hänt deras anhöriga. De förstod också att deras anhörigas sjukdom inte 
berodde på något som de kunde ha gjort annorlunda. Stressen hos vårdarna förvärrades vart 
efter sjukdomen fortskred. Butcher, Holkup och Buckwalter (2001) beskriver hur vårdarna 
uttryckte det hjärtslitande att uppleva hur drömmar om en gemensam framtid dog, i takt med 
att den drabbade blev sämre i sin Alzheimers. Det var också stressande för vårdarna att 
förutse och hantera den anhöriges ilska och frustration som plötsligt kunde inträffa. 
 
Kvinnor som gifter om sig sent i livet beskriver enligt Sherman Wexler och Boss (2007), att 
de inte får någon hjälp i vårdandet av sin man som är drabbad av Alzheimers. Vårdarna 
uttryckte frustration över att barnen inte förstår eller vill inse hur påfrestande det är att vårda 
sin dementa make i hemmet. Kvinnorna beskriver hur ensamt det är att vårda själva, men att 
de samtidigt ser det som sitt ansvar att ta hand om sin man. Vellone, Piras, Talucci och Zichi 
Cohen (2007) uppmärksammar vilka faktorer som påverkar vårdarnas livskvalité. Dessa var 
bland annat att känna lugn och ro, att må psykiskt bra och att uppleva frihet. Det som skulle 
förbättra livskvalitén för vårdarna var att den anhörige som är drabbad av Alzheimers har en 
god hälsa, att vårdaren erbjuds avlastning och hjälp med att vårda sin anhörige. Faktorer som 
förvärrar deras livskvalité är bland annat att den som är drabbad av Alzheimers skulle bli 
sämre i sin sjukdom. Stressen som det innebär att alltid vara på sin vakt och ständigt hjälpa 
sin anhörige är också en bidragande faktor till en försämrad livskvalité. Närstående var enligt 
Butcher m.fl. (2001) beredda att uppoffra nästan vad som helst, för att kunna fortsätta vårda 
sin anhörige med Alzheimers i hemmet. Vårdarna ansåg det viktigt att hålla den anhörige 
sysselsatt med aktiviteter som denna kunde utföra och uppskatta, detta för att behålla dennes 
värdighet. De naturliga vårdarna ansträngde sig också för att allt skulle vara så normalt som 
möjligt för den anhörige.  
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2.5 Problemformulering 
 
I tidigare forskning framkommer det att naturliga vårdare till anhöriga drabbade av 
Alzheimers sjukdom, kan uppleva sorg, skuld och stress i samband med vårdandet. De 
naturliga vårdarna var beredda att avstå och förändra nästan vad som helst i sitt dagliga liv, 
för att ge sin anhörige vård i hemmet. Vårdarna kände ett ansvar att ta hand om sin anhörige, 
även om det för dem innebar en svår situation och en osäker framtid. Det har visats sig att 
naturliga vårdare oftast inte får den hjälp och det stöd som krävs för att orka ta hand om sig 
själva och sin anhörige. Människor drabbade av Alzheimers sjukdom har svårt att uttrycka 
sina problem, behov, begär och förstå hur de ska hantera vardagliga situationer. För vårdaren 
har det visats sig vara problematiskt, eftersom den anhörige inte alltid vet sitt eget bästa. Detta 
skulle kunna resultera i situationer där den drabbade inte blir sedd och bemött som en hel 
människa. Den vårdande relationen skiljer sig från vårdrelationen, genom att den vårdande 
relationen alltid lindrar lidande. Denna relation ses som den optimala i vårdandet och borde 
alltid vara central. Den är också beroende av att bägge parter visar en vilja för att den ska 
kunna utvecklas.  
 
Alla relationer är föränderliga och avspeglar sig på fler sätt än enbart genom det som sägs. En 
belysning av hur den vårdande relationen gestaltas i drama, skulle kunna ge en möjlighet att 
observera den vårdande relationen opartiskt. Detta genom att inte förekomma i relationen, 
som vårdare eller patient, utan genom att vara en utomstående observatör. Något som skulle 
kunna ge möjlighet att se och höra hur två människor förhåller sig till varandra, genom deras 
verbala- och kroppsliga språk, utan att själv påverkas av att vara i relationen. 
 
 
3 SYFTE 
 
Syftet är att belysa hur den vårdande relationen gestaltas i drama, då anhörig är naturlig 
vårdare till en människa drabbad av Alzheimers sjukdom.  
 
 
4 METOD 
 
I metodbeskrivningen presenteras filmanalysens tillvägagångssätt. Under urval motiveras 
valet av film och under material beskrivs denna kortfattat. Den valda metoden och motivet till 
detta val presenteras under metodbeskrivning. Sedan följer en beskrivning av genomförande 
av analys. Metoden avslutas med etiska ställningstaganden.  
 
 
4.1 Filmanalys 
 
En filmanalys kan enligt Andersson och Hedling (1999) skifta mycket beroende på syftet. Det 
finns ändå vissa moment och överväganden som är centrala för analys av film. En filmanalys 
bör börja med en reflektion över filmanalysens kontext. Det är viktigt att göra klart för sig vad 
som önskas uppnås med analysen, innan valet av redskap, metod och förhållningssätt väljs.  
Vilka är det som ska ta del av analysen, och vilken kunskap önskas uppnås med analysen? 
Nästa steg i analysen är att observera och undersöka innehållet i den film som ska analyseras. 
Det är viktigt att vara noggrann, se filmen flera gånger och anteckna det som är väsentligt för 
syftet. Det tredje steget handlar om att systematisera de iakttagelser som gjorts, skriva ned och 
sortera dem. Det avslutande steget är att framställa sin analys i ett resultat, det är oftast här 
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som analysen blir synlig för läsarna. Genom hela analysens gång är det viktigt att reflektera 
över arbetet och hur tillvägagångssättet fortlöper, utifrån den analysmetod som valts.  
 
 
4.2 Urval 
 
Syftet är att belysa hur den vårdande relationen gestaltas i drama, då anhörig är naturlig 
vårdare till en människa drabbad av Alzheimers sjukdom. Inklusionskriterierna för valet av 
film, var därför att den skulle handla om en naturlig vårdare till en anhörig drabbad av 
Alzheimers som vårdas i hemmet. Eftersom filmer om detta ämne är begränsat, skedde ingen 
exkludering av produktionsland.  
 
Den ena av författarna hade sett filmen ”En sång för Martin” (August, 2001) tidigare och 
föreslog denna som lämpligt material. För att gemensamt skapa sig en bild, av om filmen 
motsvarade syftet, såg författarna på den tillsammans. Eftersom båda författarna har 
erfarenheter av att arbeta med människor drabbade av Alzheimers, granskades 
huvudrollsinnehavarens rollgestaltning av att vara drabbad av denna sjukdom. Skådespelaren 
anses trovärdig i sin roll och det är också ett inklusionskriterie till att filmen valts. Ytterligare 
en anledning till att denna film valts, är att författarna upplever att skilda aspekter av den 
vårdande relationen mellan huvudrollsinnehavarna avspeglas. 
 
 
4.3 Material 
 
Filmen ”En sång för Martin” (August, 2001) handlar om Martin spelad av Sven Wollter, som 
drabbas av Alzheimers och hans fru Barbara, spelad av Viveka Seldahl, som under denna tid 
blir hans naturliga vårdare. För sin rollgestaltning som Martin fick Sven en guldbagge. Sven 
och Viveka var tillsammans även i det verkliga livet. Filmen är baserad på en självbiografi 
”Boken om E” (Isaksson, 1994). 
  
Barbara är förstaviolinist i en symfoniorkester, Martin kompositör och dirigent. De har båda 
tidigare levt i långvariga äktenskap, men förälskar sig ändå i varandra. De bryter upp med 
respektive partner och påbörjar sitt liv tillsammans. Efter hand förändras Martins beteende 
och stressen för att den opera han håller på att komponera ska bli klar i tid blir kännbar. 
Sjukdomen utvecklar sig, från kortare minnesluckor till att Martin blir mer och mer 
frånvarande psykiskt. Barbara vill inte till något pris svika och lämna Martin, därför kämpar 
hon in i det sista med att vårda honom i hemmet. Sjukdomen påverkar deras liv och deras 
relation slits mellan hopp och förtvivlan. Tills döden skiljer oss åt kan ha olika innebörder, då 
en människa förändras genom en svår sjukdom.  
 
 
4.4 Metodbeskrivning 
 
För att nå syftet har en latent innehållsanalys valts, som är en kvalitativ metod. Enligt Polit 
och Beck (2004) är en kvalitativ studie öppen för förändringar under arbetets gång. Detta är 
viktigt då en kvalitativ studie, oftast grundar sig på människors berättelser om deras 
upplevelser. Typiskt under en sådan analys är att undersökarna går igenom information och 
når nya insikter. En latent innehållsanalys innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att 
se det dolda, tolka och observera. Det valda materialet analyseras och tolkas till 
meningsenheter, dessa kondenseras sedan till kortare beskrivningar. Det är viktigt att under 
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analysens gång, återgå till helheten för att inte gå miste om värdefull information. De kortare 
beskrivningarna av meningsenheterna tolkas för att se den underliggande meningen. Dessa 
delas sedan in i subteman och slutligen till teman som utgör resultatet.  
 
En relation innebär enligt författarna så mycket mer än det som sägs, mimik, gester, 
kroppsspråk och tonfall är också av stor betydelse. Därför anses den latenta innehållsanalysen 
vara lämpliga för att undersöka syftet. Den vårdande relationen är också så pass komplex, att 
den inte kan kvantifieras då den är under ständig förändring.  
 
 
4.5 Genomförande av analys 
 
En latent innehållsanalys innebär en beskrivning och tolkning av den underliggande 
meningen. Helheten delas upp i delar som ses separat och i förhållande till helheten. På detta 
sätt kan nya sammanhang bildas och på så sätt utvidga dess perspektiv (Dahlborg Lyckhage, 
2006; Graneheim & Lundman, 2004). 
 
Författarna började med att se filmen igen i ett bekantgörande syfte, för att skapa sig en 
överblick av dess innehåll. Fria associationer skrevs ned för att skapa en uppfattning om 
filmens mångfald.  
 
Steg 1) 
förnekelse, chock, accepterande, försoning, dömd till glömska, förändrad självbild, skam, besvikelse, 
medvetenhet av sjukdomen, press, hjälp, skuld, frustration, lidande, stolthet, krav, motstånd till hjälp, låtsas att 
allt är bra, mask, gemenskap, förändringar, sorg över glömska, lyckan för honom när han tror sig klara sin opera, 
misstänksamhet, osäker, förvirrad, ej närvarande, oro, skada sig själv och andra, nedvärderande, saknar trygghet, 
ledsen, oförståelse av rädsla, ej på samma nivå, besvikelse, du kan ju bara du vill, du anstränger dig för alla 
andra utom för mig, nej Martin, Ja Martin, gör så Martin, lycka, ilska, förlora vänner, smärta, svek, hämnd, 
nonchalans, Bunden vid sitt öde, anklagelse, glädje, lögn, hon pratar kanske för att lugna sig själv, våldsam, 
förnedring, maktlöshet, oförståelse till hennes känslor, hon är ett offer som slutligen tänker på sig själv, inte ge 
upp, bekräftelse, besked om att Martin inte är den man hon gifte sig med, envägskommunikation, släppa taget, 
tiden står still.  
 
De fria associationerna delades in i grupper, där tanken var att dessa skulle bilda teman 
tillsammans med de meningsbärande enheterna.  
 
Steg 2) 

1. skam, förnedring, besvikelse, frustration, ilska, nedvärderande, svek. 
2. chock, skuld, lidande, förändring, ledsen, förlora vänner, smärta, anklagelser, envägskommunikationer, 

tiden står still. 
3. förnekelse, press/ krav, stolthet, motstånd till hjälp, låtsats att allt är bra/mask, misstänksamhet, osäker, 

oro, saknar trygghet, du kan ju bara du vill, du anstränger dig för alla andra utom för mig, nej Martin, ja 
Martin, gör så Martin, nonchalans, lögn, hon pratar kanske för att lugna sig själv, inte ge upp.  

4. accepterande, försoning, förändrad självbild, medvetenhet av sjukdomen, gemenskap, lycka, glädje, 
bekräftelse, besked om att Martin inte är den man som hon en gång gifte sig med, släppa taget. 

5. dömd till glömska, hjälp, sorg över glömska, lyckan när han tror sig klara sin opera, förvirrad, ej 
närvarande, skada sig själv och andra, oförståelse av rädsla, ej på samma nivå, hämnd, bunden till sitt 
öde, våldsam, maktlöshet, oförståelse till hennes känslor, hon är ett offer som slutligen tänker på sig 
själv.  

 
Detta steg ansåg i efterhand inte ha någon betydelse för genomförandet av analysen, därför 
valde författarna att exkludera detta steg. Filmen diskuterades relaterat till de fria 
associationerna istället och det enades om att dela upp filmen i avsnitt vid nästa tillfälle. Detta 
för att göra analysen överskådligare, då författarna kan fokusera på en del i taget. Vid nästa 
genomgång av filmen delades den upp i fyra avsnitt. 
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Steg 3)  
”Innan Martins första symtom”  
”De första symtomen fram till att diagnosen Alzheimers ställs” 
”Från fastställande av diagnos, till att Martin inte längre vårdas i hemmet” 
”När Martin inte längre vårdas i hemmet” 
 
De fyra avsnitten i filmen analyserades och författarna började arbetet med att skriva ned 
meningsbärande enheter. De olika avsnittens relevans diskuterades i förhållande till syftet och 
författarna enades om att exkludera det första avsnittet. Detta gjordes eftersom den inte 
motsvarade syftet, i det avseendet att ingen sjukdom och därmed ingen vårdande relation 
föreligger.  
 
Steg 4) 
Avsnittet ”Innan Martins första symtom” exkluderas från analysen. 
 
Vid fortskridande analys av filmens innehåll, fortsatte arbetet med att anteckna 
meningsbärande enheter i de kvarvarande avsnitten, ”De första symtomen fram till att 
diagnosen Alzheimers ställs”, ”Från fastställande av diagnos, till att Martin inte längre vårdas 
i hemmet” och ”När Martin inte längre vårdas i hemmet”. Alla meningsbärande enheter 
kondenserades och tolkades för att se den underliggande meningen. Tolkningarna 
grupperades i subteman, som slutligen ledde fram till fyra teman; 
 
Steg 5) 
Tabell 1 Exempel av meningsenheter, kondenserade meningsenheter, tolkning av kondenserade meningsenheter, 
subteman, teman från latent innehållsanalys. Där syftet är att belysa hur den vårdande relationen gestaltas i 
drama, då anhörig är naturlig vårdare till en människa drabbad av Alzheimers sjukdom. 
 
Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 
Tolkning av 
kondenserade 
meningsenheter 

Subteman Teman 

Barbara och barnen 
packar ihop hans 
saker och lägger 
upp de på vinden. 

De packar ihop 
hans saker. 

Hon går vidare i 
livet.  
 
 

Att säga farväl. De heligaste 
löftena. 

Han sitter i rullstol 
och tittar in i 
väggen, hon 
berättar att hon 
packat ihop alla 
saker och lagt på 
vinden. 

Hon berättar för 
honom att hon 
packat ihop alla 
saker och lagt på 
vinden. 

Han är inte psykiskt 
närvarande, hon 
berättar att hon inte 
svikit honom, allt 
finns kvar.  
 

Att säga farväl. De heligaste 
löftena. 

Barbara säger nu 
ger du dig av och 
jag ska också gå, tar 
avsked av honom 
som sin man och 
startar klockan när 
hon kommer hem. 

Barbara tar avsked 
av Martin och 
startar klockan. 

Hon tar avsked av 
honom och går 
vidare i sitt liv.  
 

Att säga farväl. De heligaste 
löftena. 

 
Steg 6) 
”Som att spela ett spel” handlar om att den naturliga vårdaren Barbara vill skydda Martin och att allt ska vara 
som innan Alzheimers sjukdom bröt ut.  
 
”Jag vill bara hjälpa dig” handlar om Barbaras önskan att hjälpa Martin så mycket som möjligt. 
 
”Ensam fastän vi är två” handlar om Barbara och Martins ensamhet i vårdandet och att Martin sjukdom gör att 
han psykiskt försvinner.  
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”De heligaste löftena” handlar om Barbara och Martins löften till varandra och känslan av att svika varandra. 
 
Steg 7) 
De fyra teman speglas utifrån bakgrunden och Kasén (2002), beskrivning av den vårdande relationen som 
uppenbarar sig i vårdandet. Detta för att belysa hur den vårdande relationen gestaltas i drama, då anhörig är 
naturlig vårdare till en människa drabbad av Alzheimers sjukdom. 
 
 
4.6 Etiska ställningstaganden 
 
Författarna är medvetna om att filmen inte är vetenskapligt granskad och det som visas är det 
som regissören valt att framställa och presentera. Genom att diskutera med varandra då skilda 
tolkningar framkom vid analysen, är författarnas förhoppning att undvika misstolkningar. 
Enligt Dahn (1988) vilar förförståelsen på en värdegrund om världen och livet som varje 
människa fått genom uppfostran och utbildning. Ändring av förförståelsen skulle därför 
innebära en separation från kunskap som finns sedan tidigare (a.a.). Genom arbetet kommer 
därför författarna att försöka tygla den förförståelse de har. Det innebär att författarna inte vill 
att förförståelsen ska ta överhand, men det är ändå viktigt att ha förförståelsen med sig under 
arbetets gång. Detta eftersom den kan utveckla kunskapen och hjälpa till att se innehållets alla 
variationer och innebörder.  
 
 
5 RESULTAT 
 
Under resultatet presenteras de fyra teman; ”Som att spela ett spel”, ” Jag vill bara hjälpa 
dig”, ”Ensam fastän vi är två” och ”De heligaste löftena”, för att belysa hur den vårdande 
relationen gestaltas i drama, då anhörig är naturlig vårdare till en människa drabbad av 
Alzheimers sjukdom. 
 
 
5.1 ”Som att spela ett spel” 
 
Rubriken ”Som att spela ett spel” handlar om att den naturliga vårdaren gör allt den kan för 
att skydda och lindra lidandet hos den anhörige, drabbad av Alzheimers sjukdom. Vårdarens 
beskydd av den anhörige kan gå till överdrift, då vårdaren undanhåller sanningen. Detta kan 
liknas vid ett spel, där vårdaren spelar med av den anledningen att denne, inte vill göra sin 
anhörige besviken. Risken med att spela ett spel är att vårdaren inte håller sig till spelreglerna, 
utan går över gränsen för vad spelet tillåter. Detta kan visa sig genom att den anhörige 
upptäcker att vårdaren medvetet ljugit och därmed inte hållit sig till spelreglerna.  
 
Barbara förlorar aldrig hoppet om att Martin ska hinna klart, med sin påbörjade opera innan 
sjukdomen tar överhand. När Martin lämnar över ett kuvert och säger att det innehåller hans 
färdiga opera, tror de båda att han har lyckats. Ett tvivel smyger sig i mellan och Barbara 
väljer att kontrollera notbladen innan hon skickar iväg dem, det visar sig vara odugligt 
material. Barbara vill inte förstöra Martins hopp så hon väljer att låtsas att operan ska bli 
uppförd. Författarna tolkar det som att hon vill att allt ska vara som vanligt, att de ska spela ett 
spel. I själva verket så ljuger hon honom rakt upp i ansiktet. Denna lögn ser författarna som 
ett beskydd, men även som ett uttryck för hennes lidande. Hon blundar för verkligheten, 
genom att hålla fast vid det som skulle ha kunnat bli verklighet om det inte varit för 
sjukdomen. Detta gör hon för att skydda honom och sig själv. I filmen utspelas en händelse 
som ytterligare symboliserar detta. Då Martin bjuder Barbara på samma restaurang två gånger 
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under en och samma kväll. Istället för att berätta för Martin att de varit där tidigare under 
kvällen, väljer hon att spela med; 
 

 M- Vi kanske skulle be om att få notan?                                                                         
B- Ja det kan vi göra.                                                                                                 
M- Jag har ju betalt. Jag har ju betalt. Jag har redan betalt en gång, har jag 
inte betalt Barbara? Vi har ju varit här tidigare ikväll en gång Barbara. Visst 
har vi varit här tidigare ikväll?                                                                                                                      
B- Jo.                                                                                                                      
M- Varför sa du ingenting? Varför har du inte talat om det för mig?                                    
B- Jag ville inte göra dig besviken.                                                                                
M- Pinsamt, hela personalen, alla de här människorna. För fan Barbara vi 
lovade varandra att vi aldrig skulle ljuga för varandra. Du kunde väl ha gjort 
mig en tjänst.                                                                                                        
B- Det var inte för att ljuga Martin, bara för att inte göra dig besviken.                               
M- Pinsamt.                                                                                                              
B- Det är inte ett dugg pinsamt. Kan vi inte försöka göra något festligt av den 
här kvällen. Vi kom ju bara hit för att dansa. Det är inget  
(August, 2001, 0h 53min).  
 

Författarna tolkar detta som att de först har en trevlig kväll tillsammans och det är först när 
Martin ska betala som han inser att de varit där tidigare under kvällen. Han visar då sin 
besvikelse mot Barbara och ifrågasätter varför hon inte kunnat berätta detta för honom. Hon 
försöker släta över det hela, som om att det inte var någon stor sak. Den maktlöshet som 
Martin känner inför sin sjukdom, förvärras då han upptäcker att han inte fullt ut kan lita på 
Barbara. Hon försöker förklara situationen och ångrar att hon inte sagt något. Anledningen till 
att hon väljer att spela med, skulle kunna ses som att hon vill skydda honom från de 
skamkänslor, som uppkommer då han inser sitt misstag. Det visar sig att besvikelsen över att 
hon svikit honom genom att inte berätta att de varit där tidigare, är svår för Martin att hantera. 
Detta tolkas vara värre än om hon berättat direkt, eftersom ett förtroende kan vara svårt att 
återställa.   
 
 
5.2 ”Jag vill bara hjälpa dig” 
 
Rubriken ”Jag vill bara hjälpa dig” kan liknas vid att den naturliga vårdaren gör sin anhörige 
en ”björntjänst”. Detta genom att i för stor utsträckning, hjälpa till i vardagliga situationer. 
Detta innefattar uppgifter som den anhörige egentligen, med lite extra tid, skulle kunnat klara 
av själv. Den anhörige tillåts inte få den tid som krävs för att klara av uppgiften. Den naturliga 
vårdaren väntar inte på att den anhörige ber om hjälp utan tar över, med avsikt att vilja hjälpa. 
Vårdaren gör detta av kärlek och omtanke till sin anhörige, men kontrollerar samtidigt dennes 
utförande av olika saker. Detta för att vara säker på att den anhörige klarar av det den ska 
göra. 
 
En naturlig vårdare till en anhörig drabbad av Alzheimers riskerar att minska den anhöriges 
egna resurser. Vårdaren hamnar i en maktposition och gör sig oumbärlig medvetet eller 
omedvetet för den anhörige. Detta tolkas som att vårdaren vill stärka sin egen självkänsla, för 
att känna sig värdefull och behövd. Barbara gör sitt bästa för att Martin ska ha det bra och blir 
ledsen när han inte visar tacksamhet över hennes ansträngningar. Hon tar med sig Martin på 
opera, då musiken alltid spelat en stor roll i hans liv. De tvingas tyvärr lämna föreställningen, 
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eftersom Martin inte kan uppföra sig. Detta gör henne arg och besviken, eftersom hon inser 
att hon inte längre kan ta med Martin på sociala tillställningar. Deras tid tillsammans 
fokuseras mer och mer på sjukdomen och de trevliga stunderna de har minskar. Hon blir 
begränsad i sitt liv, eftersom hon ständigt måste ha honom under uppsikt. I takt med att 
Martins sjukdom förvärras, begränsar Barbara honom för att förhindra att olyckor uppstår. 
Hon behandlar honom nedvärderande utan att mena det. En kväll bäddar Martin med stor 
möda upp sängen och hon berömmer honom ”Du kan ju!” (August, 2001, 1h 14min). Detta 
upplevs av författarna som nedvärderande för Martin, hon behandlar honom som ett barn. 
Samtidigt är Barbaras tanke att hon vill uppmuntra och berömma honom för det han 
fortfarande klarar av.  
 
När Barbara hindrar Martin från att gå upp mitt i natten, upplever han hennes begränsning 
som en kränkning och han reagerar med våld. Han vill inte heller lyssna på henne när hon 
försöker hjälpa honom i hans komponerande. Detta tolkas som att Martin inte vill acceptera 
att han inte klarar sig själv. Istället för att ta emot hjälpen reagerar han med ilska. Detta skulle 
kunna ses som ett uttryck för att han ser misstag som ett personligt nederlag och inte som 
något som hör samman med sjukdomen; 
 

B- På sidan åtta där, partisen och sopranen och kören…För mig verkar det som 
framförallt orkestern har lite för bråttom, det händer för mycket på en gång.  
M- Ja då är det för att du inte förstått musiken. Just där ska den uttrycka mångfald, 
inte enfald.  
B- Nej men det förstår jag väl att musiken inte försöker uttrycka enfald. Jag försökte 
bara säga att det är för många onament i takterna nio, tio, elva. Ja om man glesade ut 
lite så kanske det skulle bli… 
M- Sitt inte där och dissekera och förstör min musik.  
B- Nej men kära, jag försöker inte förstöra, jag försöker bara hjälpa. Ja jag tänkte 
bara att disonansen skulle kanske bli ännu tydligare. Det som du vill ska vara själva 
kaoset i musiken, skulle bli tydligare om inte alla, kör och orkester brakar loss på en 
och samma gång.  
M- Takt 14 träblåsarna esmol, ska vara halvnot och inte helnot.   
B- Du menar väl takt 16? 
M- Takt 16? 
B- Ja du menar väl takt 16 och inte 14? 
M- Va? 
B- Ja du sa att träblåsarna skulle vara halvnot och inte helnot.  
M- Ja men det är självklart, vad annars? Om du sen kunde skriva körstämmorna från 
takt 26 och framåt.  
B- Från takt 26? Ja men det blev vi ju färdiga med i går.  
M- Är du säker? 
B- Ja absolut. Alla de vackra altstämmorna som vi var så glada för…  
Men Martin var har du lagt dem? De låg ju här igår. Jag la de ju här. Ja men 
Ma..Martin, du har väl inte gått och slängt dem? Försök tänk efter, var har du lagt 
dem? (August, 2001, 0h 54min). 

 
Barbara kan inte acceptera att han inte minns deras liv tillsammans. Hon pressar honom att 
minnas saker och platser som de besökt, framför allt vill hon att han ska minnas vem hon är. 
Författarna tolkar detta som att en av hennes största rädsla är att bli bortglömd. Martins 
sjukdom gör att han glömmer bort olika sakers värde. Han har vid ett tillfälle sönder Barbaras 
älskade fiol, något han förmodligen aldrig skulle ha gjort om han inte varit drabbad av 
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Alzheimers sjukdom. Detta visar att en sjukdom kan göra att människor skadar varandra 
omedvetet. Han lever inte upp till hennes förväntningar, hon i sin tur tar ifrån honom hans 
frihet och förmåga att själv kunna utföra det han fortfarande skulle kunna klara av själv.  
 
 
5.3 ”Ensam fastän vi är två” 
 
Naturlig vårdare till en anhörig drabbad av Alzheimers sjukdom, kan liknas vid att vara 
ensam i vårdandet. Rubriken ”Ensam fastän vi är två” symboliserar just detta, men också att 
den anhörige kan vara ensam i sin sjukdom. Alzheimers sjukdom innebär 
personlighetsförändringar med minnesstörningar, vilket resulterar i att människan inte är den 
samme som den tidigare varit. Den anhörige är till en början medveten om sina minnesluckor 
och det lidande dessa kan orsaka. För vårdaren kan det i sin tur innebära ett utestängande, 
något som är smärtsamt då relationen tidigare oftast varit djup dem i mellan.  
 
Efter ett gräl mellan Martin och Barbara angående att hon rättar honom i hans komponerande, 
släpper han inte in henne under sitt täcke, när de gått och lagt sig. Detta kan tolkas som att 
han utestänger henne och då utspelar sig denna monolog;  
 

B- Det enda jag vill är att hjälpa dig så mycket som jag någonsin kan, hör du 
det? Martin tala till mig… när du inte pratar med mig… när du bara vänder 
ryggen till så här, då blir jag också förtvivlad och arg, förstår du?                                                        
Martin min store kompositörsman, säg något.                                                                             
Jag förstår mycket väl att det är svårt för dig, när du gör fel i musiken. Men det 
är väl mycket bättre att jag upptäcker det, än att någon annan gör det? Om du 
inte låter mig renskriva din musik, ja då vet jag inte.                                                                                                                 
Vi två har ju alltid kunnat samarbeta och lita på varandra, har vi inte?                                  
Prata med mig… hör du? Säg något!                                                              
Alltid när du har skrivit din musik Martin, är det som om du skrivit den till mig. 
Dina små handskrivna noter. Dina fina hemlighetsfulla prickar på pappret, det 
har varit som förtroliga kärleksmeddelanden till mig.                                                                                                   
Martin låt mig få komma in till dig. Det är så skönt där du är.                                          
MARTIN jag accepterar inte det här. HÖR DU, DU KAN INTE BARA 
FÖRSVINNA IN I DIG SJÄLV. HÖR DU MIG? DU LOVADE ATT DU ALDRIG 
SKULLE LÄMNA MIG UTANFÖR! (August, 2001, 1h 0min). 
 

Författarna tolkar detta som att Martin fortfarande vill klara sig själv, han är inte beredd att ta 
emot all hjälp som hon erbjuder. Det visar han genom att inte släppa in henne under sitt täcke. 
De har tidigare kunnat samarbeta och hjälpas åt, men nu blir det viktigt för honom att bevisa 
för dem båda att han fortfarande klarar av att komponera. Han har svårt att verbalt uttrycka 
sitt lidande, istället visar det sig i hans komponerande. Lidandet innebär för honom att 
acceptera att han inte klarar sig själv längre. Istället för att tala om sjukdomen och det lidande 
han går igenom, väljer han att utestänga den människa han älskar mest. Detta kan tolkas som 
att han inte vill visa sig svag eller att andra ska se på honom med ett medlidande. Martin 
måste lära sig att uttrycka sina känslor och konfrontera det lidande som det innebär att 
förändras i samband med en sjukdom. I vissa senare sekvenser ger Martin uttryck för sina 
känslor, då han gråter och skäms över sin sjukdom, som gör honom glömsk. Författarna tolkar 
detta som om han känner sig maktlös, men samtidigt att han har funnit ett till sätt att uttrycka 
sitt lidande på.  
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Vartefter sjukdomen fortskrider blir Martin mer och mer oförmögen, att själv kunna hantera 
situationer i vardagen. Detta kan innebära att Barbaras lidande förstoras, då hennes 
arbetsbörda ökar när hon måste ta hand om honom. En ökad arbetsbörda behöver inte 
nödvändigtvis innebära att ha mer uppgifter att göra. Det kan även vara psykiskt ansträngande 
att vårda en anhörig drabbad av Alzheimers. Barbara och Martin är på semester och ska precis 
gå och lägga sig, när denna dialog utspelar sig;  
 

M- Vad är det för dag idag?                                                                                             
B- Vad det är för dag idag, det är måndag.                                                                       
M- Och imorgon?                                                                                                              
B- tisdag. Har du tagit sömntabletten?                                                                           
M- Ja ja.                                                                                                                           
B- Men det har du ju inte alls, den ligger ju där.                                                            
M- Så det är tisdag imorgon?                                                                                           
B- Ja det är tisdag.                                                                                                           
M- Och vilken dag ska vi åka hem?                                                                                 
B- Lördag. Har du svalt tabletten?                                                                                  
M- Ja.                                                                                                                                 
B- Får jag se. Det har du ju inte alls. Ta vattnet som jag har ställt där nu till 
den.                                                                                                                      
M- Hur många dagar är det dit då?                                                                                 
B- Det är fem dagar. Varför frågar du hela tiden när vi ska åka hem? Koppla av 
nu och njut medan vi är här.                                                                                                       
M- Vad sa du sa du, är det lördag imorgon?                                                                      
B- Nej tisdag Martin tisdag.                                                                                            
M- Tisdag… ja det var ju det du sa.                                                                                 
B- Tack för en underbar dag.                                                                                          
M- Tack tack, hur tror du vi kommer hem igen?                                                              
B- Hur vi kommer hem, med flyg så klart. På samma sätt som vi tog oss hit.                      
M- Är det imorgon vi ska åka hem igen?                                                                          
B- Nej, på lördag. Imorgon är det tisdag, då ska vi gå och bada Martin.                       
M- Ska vi det.                                                                                                                    
B- Ja, jag tror att det skulle göra dig gott. Tror du inte det. Minns du hur vi 
badade på vår bröllopssemester? När du tog av mig baddräkten under vattnet.                                    
M- Ja ja, är det måndag imorgon?                                                                                   
B- Nej tisdag (August, 2001, 1h.15min).  
 

Hon försöker tålmodigt att bemöta honom på ett bra sätt, men det är inte alltid som orken 
räcker till. Ett ständigt vakande över en annan människa kräver energi och tålamod. Trots den 
goda sammanhållningen Barbara och Martin har med sina barn och deras familjer upplevs det 
inte som de får något stöd av dem. De befinner sig ensamma i denna situation, inte ens 
Martins närmsta vän ställer upp och besöker honom.  
 
När Barbara och Martin är på semester går han vid ett tillfälle vilse. Barbara har under den 
tidiga morgonen gått ut en stund till poolen, för att vila sig och njuta av morgonens lugn. När 
hon återvänder till hotellrummet, finns inte Martin där. Det är hennes ansvar att ta hand om 
honom, hon letar förtvivlat och finner honom till slut på en restaurang. Under den korta stund 
det tar innan hon finner honom, syns paniken växa i hennes ansikte. Detta tolkas som om hon 
är väldigt rädd att förlora honom och att han ska göra sig illa. Barbara är lika rädd att förlora 
Martin psykiskt som fysiskt, vilket gör att hon ständigt behöver vaka över honom.  
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Barbara kämpar i vårdandet av Martin, trots att arbetsbördan är så tung. Vid ett fåtal tillfällen 
är hon på väg att ge upp. Detta avspeglar sig i filmen särskilt då Martin glömmer bort att 
simma, då de är ute på djupt vatten. Han drar med sig Barbara ner under ytan och de håller 
båda på att drunkna. Barbara kämpar inte emot utan accepterar deras öde. Som tur är blir de 
räddade. Väl uppe på stranden frågar Martin, Barbara ”klarade vi oss?” Barbara svarar; ”det 
verkar så!” (August, 2001, 1h 20min).  
 
 
5.4 ”De heligaste löftena” 
 
Rubriken ”De heligaste löftena” handlar om löften och att svika varandra. Betydelsen av ett 
heligt löfte är att, ingenting ska få komma i mellan som bryter detta. Heligt talar för att löftet 
är av en djupare betydelse och mening, ett heligt löfte är inte något som kan förbises. Ett 
brutet löfte kan ses som ett svek och innebära ett avståndstagande. Enligt Barbara har de båda 
brutit sina heligaste löften till varandra, hon lovade att aldrig ljuga för honom och han lovade 
att aldrig lämna henne.  
 
Ett löfte kan innebära att ta hand om varandra oavsett vad som händer. De har precis varit hos 
doktorn och fått beskedet att Martin har drabbats av Alzheimers. Hoppet om en gemensam 
framtid är förlorad, då de redan vet att han psykiskt kommer att försvinna mer och mer. När 
de sätter sig i bilen för att åka hem, kramar Barbara om Martin och säger ”Vi ska nog klara av 
det här, jag älskar dig mer än någonsin” (August, 2001, 0h 50min).  Detta kan tolkas som att 
de ska kämpa mot sjukdomen tillsammans och inte ge upp. Övervinnandet av en sjukdom 
behöver inte betyda ett tillfrisknande, utan kan innebära att finna ett sätt att leva med den. 
Barbara blir Martins naturliga vårdare när han drabbas av Alzheimers sjukdom. För Barbara 
är detta ett givet val, även om det innebär att hon ibland tvingas göra uppoffringar, för att 
Martin ska ha det bra. I vårdandet utstår hon tålmodigt konsekvenserna av hans sjukdom, men 
ibland blir det nästan mer än hon klarar av. Detta visar sig genom att hon beskyller honom för 
sina uppoffringar. Efter ett gräl mellan Barbara och Martin finner hon honom i sängen. Han 
har gjort på sig, men klarar inte av att själv ta reda på det; 
 

B- Men herregud Martin, vad har du gjort? Du behöver inte vara rädd. Jag är 
hos dig precis hela tiden… så… upp upp… så. Det är därför jag har slutat mitt 
arbete, förstår du? Så att jag ska kunna vara här hela tiden och passa dig dag 
och natt. Förstår du det? Titta hur jag tvättar bort din skit. Jag avskyr det, men 
jag gör det i alla fall, därför att du är en hjälplös stackare som inte kan klara 
sig själv. Som är beroende av mig, förstår du det, VA?  
(August, 2001, 1h 33min). 
 

Detta tolkas som att hon befinner sig i en maktposition, eftersom han inte klarar sig själv. 
Samtidigt är detta ett uttryck för hennes kärlek till honom, hon bryr sig om honom och vill 
hans bästa. Hon uttrycker frustration över att hon gjort uppoffringar, för att ta hand om honom 
och önskar att han kunde visa större tacksamhet. När Barbara hälsar på Martin på sjukhuset 
säger han plötsligt ”Barbara, min älskade” (August, 2001, 1h 48min). Det här är en av de få 
gånger hon får bekräftelse, på att han ser och uppskattar henne. 
 
När de sedan kommer till den punkt, där hon inte längre klarar av att vårda Martin i hemmet, 
skiljs de åt när Martin måste läggas in för vidare utredningar. För henne stannar tiden, då han 
inte längre psykiskt finns kvar hos henne och hon inser att Martin inte längre är den man som 
hon gifte sig med. Det är svårt för henne att acceptera att Martin aldrig kommer tillbaka, som 
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den man han en gång var. Barbara springer gråtandes efter, när sjukvårdspersonalen rullar 
iväg med honom; 

 
M- Varför gråter du?                                                                                                                                                
B- Jag klarar inte av det. Jag tycker det är så förfärligt,  att jag måste låta 
andra ta hand om dig.                                                                                                                             
M- Det tycker inte jag.                                                                                                                                              
B- Jag förstår. Förlåt. Vi ses igen (August, 2001, 1h 43min). 

 
Författarna tolkar detta som att Barbara tycker det är ett misslyckande, att hon inte längre 
klarar av att vårda honom hemma. Hon ser inte det som om det är hans sjukdom som blivit 
värre, utan som om det är hon som har blivit svag. Anledningen till att hon uthärdat och 
vårdat honom hemma, är att de lovat att inte svika varandra. Barbara måste för att kunna gå 
vidare i livet, lyssna till sig själv och finna sitt eget värde som människa, något som är 
oberoende av om hon vårdar Martin i hemmet eller inte. Hon börjar se att hon måste gå 
vidare, för bådas skull. Hon packar ihop hans saker och tar avsked av det som de haft 
tillsammans, men hon vill samtidigt minnas det bra som de haft. Som en symbol på att livet 
går vidare startar hon den klocka, som hon stannade då hennes krafter att vårda Martin 
hemma inte längre räckte till.  
 
 
6 DISKUSSION 
 
Under metoddiskussionen diskuteras valet av metod och material, dess svagheter och styrkor 
samt uppsatsens trovärdighet och överförbarhet. I resultatdiskussionen diskuteras de 
viktigaste fynden från resultatet, dessa kopplas samman med uppsatsens teoretiska perspektiv 
och tidigare forskning. Resultatets betydelse för vårdandet diskuteras under examensarbetets 
praktiska tillämpning. Förslag till vidare forskning som har framkommit under uppsatsens 
gång lyfts fram. Diskussionen avslutas med en etikdiskussion.   
 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Filmen ”En sång för Martin”(August, 2001) grundar sig på självbiografin ”Boken om E” 
(Isaksson, 1994). Detta innebär att analysen bygger på en upplevelse som blev en bok, som 
sedan blev en film. Författarna tror att kärnan behålls genom rörelsen från upplevelsen till 
filmen, trots att alla omständigheter inte är de samma. Kärnan har sin grund i relationen 
mellan den naturliga vårdaren och den anhörige drabbad av Alzheimers sjukdom. Syftet var 
inte att undersöka hur filmen och boken förhöll sig till varandra, utan att undersöka filmens 
gestaltning av den vårdande relationen. Författarna tror att regissören till filmen hade för 
avsikt att gestalta det gripande drama som utspelas mellan Barbara och Martin. Skådespelarna 
Sven Wollter och Viveka Seldahl har även varit ett par i verkligheten, detta ökar 
trovärdigheten till förhållandet dem i mellan, som avspeglas i filmen. Under analysen har 
författarna upplevt att filmen är gripande och berörande, något som skulle kunna styrka dess 
verklighetsförankring.   
 
Vid en analys av film ges det möjlighet att på flera sätt återge den variation, som finns i den 
vårdande relationen mellan människor. En relation återspeglas inte enbart genom det som 
sägs, utan också genom mimik, gester, kroppsspråk och tonfall. Detta ger värdefull 
information som kan vara väsentligt då en vårdande relation ska analyseras. Materialet ”En 
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sång för Martin” upplevdes av författarna återge den vårdande relationens mångfald. 
Författarna ser analysen av ”En sång för Martin” som en fallstudie, något som enligt 
Graneheim och Lundman (2004) kan användas vid en latent innehållsanalys (a.a.). 
Skönlitterära böcker och självbiografier skulle kunna vara ett alternativ till analys av film. 
Nackdelen är att dessa ibland, endast återspeglar en sida av relationen. Läsaren får då själv 
bilda sig en uppfattning, om hur människor förhåller sig till varandra. Analys av artiklar 
skulle kunna ha varit ytterligare ett steg ifrån relationens kärna, eftersom dessa ofta beskrivs 
av en tredje person, nämligen forskaren. Regissören till filmen ”En sång för Martin” skulle 
kunna ses som en tredje person, men valet är att se på Barbaras och Martins relation som en 
möjlig verklighet.  
 
Filmen ”En sång för Martin” är svensk och utan text, vilket innebär att författarna gavs 
möjlighet att tolka, utan någon annans förtolkning. Med detta menas att eventuell textning kan 
innebära att värdefull information, från dialogerna går förlorad. Författarna tror att det i så fall 
skulle kunna innebära att viktiga delar av analysen skulle ha riskerat att försvinna, eftersom 
en text skulle ha förhindrat den egna tolkningen av dialogerna. I analysen av den vårdande 
relationen ses dialogerna som viktiga delar, vilka tillsammans med mimik, gester, 
kroppsspråk och tonfall, utgör en gemensam grund för tolkning. Vid analys av film där 
karaktärerna talar ett annat modersmål, till skillnad från författarna, skulle en textning varit 
nödvändig för att kunna genomföra analysen. Detta skulle innebära att någon annan redan 
översatt det som sägs mellan karaktärerna och att analysen då delvis skulle bygga på 
andrahands information. Författarna skulle då inte kunna vara helt säkra, på att översättningen 
var korrekt. Därför anses det som en styrka för uppsatsen att den bygger på en film, med 
samma modersmål som författarna har.  
 
För uppsatsen valdes att använda latent innehållsanalys. Denna metod ansågs som relevant i 
förhållande till syftet. Efter genomförande av analysen är författarna fortfarande eniga om att 
analysmetoden är relevant och fungerade på ett tillfredställande sätt. Analysen började med att 
författarna såg filmen ”En sång för Martin” och skrev ned fria associationer. Enligt Andersson 
och Hedling (1999) kan detta underlätta förståelsen av filmens innebörd (a.a.). De fria 
associationerna delades sedan in i grupper, men ansågs inte vara relevanta för analysens 
fortsättning. Efter diskussion lades de åt sidan. Valet blev istället att dela in filmen i fyra olika 
avsnitt, där det första avsnittet exkluderades från analysen. Detta gjordes då detta avsnitt inte 
var relevant relaterat till syftet. Det första avsnittet gav ändå en inblick, i Barbaras och 
Martins relation innan sjukdomen utvecklades. Under analysens gång har detta hjälpt, för att 
se eventuella förändringar i deras relation under tiden sjukdomen fortskred. Det första 
avsnittet kan därför anses som en förförståelse, till författarnas fortsatta analys av filmen. Det 
skulle enligt Dahn (1988) innebära en separation från den kunskap som finns sedan tidigare, 
om förförståelsen ändrades. Därför har författarna låtit den kunskap som framkommit, från 
det första avsnittet av filmen finnas kvar, genom analysens gång.  
 
De tre återstående avsnitten analyserades var för sig i förhållande till helheten, för att göra 
analysen överskådligare. Detta kan också enligt Dahlborg Lyckhage (2006); Graneheim och 
Lundman (2004) leda till att utvidga perspektivet och att nya sammanhang kan bildas (a.a.).  
Analysen av de resterande avsnitten gick ut på att skriva ned, meningsbärande enheter från 
varje separat avsnitt. Detta förflöt smidigt, då filmen hade ett rikt innehåll. Det är enligt 
Andersson och Hedling (1999) viktigt att se filmen flera gånger och vara noggrann under 
analysens gång (a.a.). Meningsenheterna kondenserades, för att endast det viktigaste skulle tas 
med. Detta underlättade tolkningen, för att där kunna se den underliggande meningen. Vid ett 
fåtal tillfällen upplevdes det att kondenseringen, istället blev en tolkning. Författarna har vid 
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dessa tillfällen försökt att vara observanta, för att detta inte ska påverka resultatet. 
Tolkningarna delades sedan in i subteman, vilket upplevdes problematiskt, eftersom 
tolkningarna ibland spretade åt olika håll. När tolkningarna upplevdes ha dubbla budskap, 
försökte författarna återgå till filmen. För att därifrån se hur karaktärerna visade denna 
meningsenhet med mimik, gester och tonfall, för att på så sätt kunna placera in detta under ett 
subtema. Totalt blev det 12 subteman av varierande storlek och av dessa skapades fyra teman. 
Författarna har valt att inte presentera subteman enskilt, utan istället lagt tyngdpunkten på de 
fyra teman, där subteman ingår. Det upplevdes problematiskt att hitta rubriker till tema, som 
motsvarade innehållet. En anledning till detta tror författarna var, att texten vid detta tillfälle 
var så genomarbetad, att det var svårt att tänka i nya banor.  
 
Analysen anses överförbar främst på kvinnor, som är naturliga vårdare till sina män, vilka 
drabbats av Alzheimers sjukdom. Den vårdande relationen är lika viktig i den naturliga 
vården, som i den professionella sjukvården. Därför anses studien till viss del vara överförbar, 
även om vårdandet inte utförs i hemmet. Analysen bygger på en film som är baserad på boken 
”Boken om E” (Isaksson, 1994), vilken är skriven av en naturlig vårdare, som vårdat sin man 
som drabbats av Alzheimers sjukdom. Detta gör att filmen har sin grund i en verklig händelse, 
Barbaras och Martins situation och upplevelse kan därför ses som tillförlitlig. Det funna 
resultatet kan anses rimligt i förhållande till uppsatsens bakgrund, då inga avgörande 
skillnader förekommit. Författarna upplever att den latenta innehållsanalysen är noggrann i 
framställande av resultat, vilket gör att uppsatsen kan anses trovärdig.  
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionen väver samman det funna resultatet, med tidigare forskning och det 
teoretiska perspektiv som uppsatsen utgår ifrån. Resultatdiskussionen presenteras under fyra 
rubriker; Vårdrelationen är inte vårdande, Den vårdande relationen är inte närvarande, 
Vårdrelationen skulle kunna bli en vårdande relation och Den vårdande relationen är 
vårdande. Resultatdiskussionen avslutas med en kort reflektion.  
 
 
6.2.1 Vårdrelationen är inte vårdande 
 
En vårdrelation som inte är vårdande, uppstår på grund av att ingen av parterna är delaktiga i 
skapande av en vårdande relation. Patienten känner sig kränkt och att denne behandlas som ett 
objekt. Vårdaren visar ingen vilja utan uppträder avståndstagande och kyligt. Denna relation 
lindrar inte lidandet.  
 
När Martin inser att Barbara har spelat ett spel på restaurangen, för att dölja att de varit där 
tidigare samma kväll, blir han arg, sårad och besviken på henne (August, 2001). Detta tolkas 
som att en relation som innehåller oärlighet inte är vårdande. Eftersom en relation bygger på 
förtroende och tillit, skulle ett brutet sådant försvåra återskapandet av en vårdande relation. 
Detta styrks av Martins reaktion på Barbaras svek vid restaurangen. Allt eftersom Martins 
sjukdom fortskrider delger han Barbara sitt lidande, genom att utestänga henne. Hon blir 
ensam och försöker ständigt nå fram till honom (August, 2001). Patientens egna initiativ och 
vilja har enligt Kasén (2002), en stor betydelse för att en vårdande relation ska utvecklas. 
Enligt Ekman m.fl. (2007) får människor drabbade av Alzheimers svårt att finna rätt ord och 
uttrycka sig. Detta tolkas vara en orsak till att Barbara och Martins relation inte är vårdande. 
Konsekvenserna av detta är att båda blir ensamma på varsin sida om sjukdomen, han i den 
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och hon utanför. Detta gör också att de är ensamma i sitt lidande och inte kan ta hjälp av 
varandra, för att ta sig vidare. Detta innebär enligt Kasén (2002) att de fastnar i sitt lidande 
och är ensamma i sin smärta, rädsla och oro.  
 
I takt med att Martins sjukdom fortskrider, blir han mer och mer beroende av Barbaras hjälp i 
vardagen. Detta gör att hennes tillvaro kretsar kring honom och hans behov. Barbara 
accepterar sitt öde och offrar sig för att Martin ska ha det bra. Hon kämpar sig genom livet 
och vårdandet utan någon större hjälp eller stöd från familjen. Detta gör att hon får mindre tid 
för sig själv (August, 2001). Detta tolkas som en bidragande faktor till en försämrad vårdande 
relation. Genom att vårdaren inte ges tid till sig själv, riskerar denne att förlora viljan att 
vårda. Sherman Wexler och Boss (2007) beskriver hur vårdare uttryckte frustration, över att 
familjen inte förstår, eller vill inse hur slitsamt det är att ensam vara vårdare. Vilket enligt 
Farran m.fl. (2008) också beror på att vårdare, känner ett stort ansvar för sin anhöriges vård. 
Det innebär en kronisk stress att vårda en anhörig drabbad av Alzheimers i hemmet, under en 
längre tid. När Martin blir hindrad av Barbara från att gå upp mitt i natten, kränker hon 
honom, vilket gör att han försvarar sig med våld (August, 2001). Författarna anser att Barbara 
och Martins relation i detta skede, inte är en vårdande relation. Deras relation speglar istället 
Kasén (2002) beskrivning av en icke vårdande relation. Genom att patienten inte blir sedd, 
hörd eller tagen på allvar och att vårdaren i sin tur upplevs som kall och ovänlig i sitt 
vårdande. Den sista tiden Martin vårdas i hemmet, är för Barbara mycket ansträngd, på grund 
av de symtom hans sjukdom ger. Hon låter sin ilska och frustration gå ut över honom 
(August, 2001). Vårdaren kan enligt Hutlock (2004) glömma att behandla den anhörige med 
Alzheimers som en hel människa. Det tolkas som att Martins symtom bidrar till att deras 
relation blir lidande. Enligt Kasén (2002) är denna relation inte vårdande, eftersom patienten 
inte är delaktig i sin vård, utan behandlas som ett objekt. 
 
 
6.2.2 Den vårdande relationen är inte närvarande 
 
Genom att den vårdande relationen inte är närvarande blir patienten ensam i sin smärta, rädsla 
och oro. Vårdaren är vänlig men visar inget större engagemang eller tålamod, för att närma 
sig patienten i dennes lidande. Vårdaren orkar inte ge patienten den tid, som denne behöver på 
grund av sjukdomen.  
 
En naturlig vårdare till en anhörig drabbad av Alzheimers, riskerar att minska den anhöriges 
egna resurser, genom att själv ta över uppgifter som denne anser att den anhörige inte längre 
klarar av. Detta bidrar till att vårdaren omedvetet eller medvetet, hamnar i en styrande 
position över den anhörige. En relation där vårdaren är i en maktposition och inte lyssnar på 
den drabbades önskan, om att klara sig själv visar att den vårdande relationen inte är 
närvarande, enligt författarna. Detta beror på att den drabbade inte stärks i sig själv, utan görs 
beroende av vårdaren. Vårdaren blir i sin tur i denna situation begränsad i sitt liv, genom att 
större delen av tiden går åt att kontrollera och hjälpa den drabbade. Detta innebär enligt 
Vellone m.fl. (2007) en ständig stress för vårdaren och är en bidragande faktor till dennes 
försämrade livskvalité. 
  
Författarna upplever att Barbara ständigt försöker skapa en vårdande relation med Martin, 
genom att få honom att minnas det han glömt. Det kan också ses som att en av hennes största 
rädsla är att bli bortglömd. Enligt Kasén (2002) kan en sjukdom vara ett hinder till att en 
vårdande relation inte utvecklas. Martins sjukdom gör också att han inte alltid vet vad han 
gör, vilket innebär att han omedvetet sårar Barbara (August, 2001). Författarna tolkar det som 



 

 
 

21 

Martins beteendeförändring på grund av sjukdomen, hindrar den vårdande relationen från att 
utvecklas. Detta genom att Martin sårar Barbara och hon blir mer och mer avståndstagande 
mot honom, vartefter tiden går.  
 
 
6.2.3 Vårdrelationen skulle kunna bli en vårdande relation 
 
När både vårdaren och patienten har en vilja att skapa en vårdande relation, kan det ändå vara 
så att patientens sjukdom förhindrar att denne uppstår. Liknande situationer kan föra vårdare 
och patient närmare varandra i vårdrelationen, för att resultera i en vårdande relation.  
 
En person drabbad av Alzheimers har en begränsad insyn i sig själv och vad denne klarar av 
(Naglie m.fl., 2006). Detta framträder tydligt då Martin tror sig klarat av, att fullfölja sin 
opera. Barbara vill inte avslöja hans misslyckande inför honom, utan låtsas att den ska 
uppföras. Hon väljer att föra honom bakom ljuset, för att skydda honom från det lidande som 
sanningen skulle innebära för honom (August, 2001). Författarna ställer sig tveksamma till, 
om relationen dem i mellan är vårdande eller inte. Barbara gör vad hon tror är rätt för att 
skydda Martin, något som samtidigt innebär, att hon undanhåller sanningen för honom. Enligt 
Kasén (2002) kan gemensamma faktorer mellan patient och vårdare underlätta skapandet av 
en vårdande relation. Det tolkas som att det i Barbaras och Martins situation istället är ett 
hinder, för att den vårdande relationen ska uppstå. Detta genom att Martins sjukdom gör att 
han glömmer det Barbara och han har gemensamt. Det gör henne förtvivlad och hon försöker 
desperat få honom att minnas. Martin reagerar istället avståndstagande på hennes försök att få 
honom att komma ihåg deras förflutna, något som gör att deras relation försämras.  
 
Vårdaren behöver enligt Lach och Chang (2007) förändra de aktiviteter, de förut kunnat 
utföra tillsammans med sin anhörige. Vårdaren var också tvungen att hela tiden ha sin 
anhörige under uppsikt, för att förhindra att denne vandrade iväg eller skadade sig. Författarna 
anser att Barbara har en stark vilja att vårda, eftersom hon utstår de uppoffringar hon får göra 
på grund av Martins sjukdom. Enligt Kasén (2002) är vårdarens vilja att vårda av stor 
betydelse för att en vårdande relation ska kunna existera. Den vårdande relationen 
kännetecknas av samhörighet på en speciell nivå.  
 
 
6.2.4 Den vårdande relationen är vårdande 
 
Då den vårdande relationen infinner sig, lindras lidandet och patienten blir sedd som en hel 
människa. I denna relation känner sig patienten väl bemött och omhändertagen. Vårdaren 
visar engagemang och vilja i vårdandet, samt inbjuder i alla lägen till en vårdande relation.  
När Barbara och Martin får beskedet att han har drabbats av Alzheimers, förlorar de sin 
gemensamma framtid, något som är tungt för dem att bära (August, 2001). Detta beskriver 
också Lindgren m.fl. (1999), då sorgen uppenbarade sig när diagnosen fastställdes och det var 
en stor smärta att förlora hoppet om framtiden. Samtidigt säger Barbara till Martin att hon 
älskar honom mer än någonsin och att de ska klara det här tillsammans (August, 2001). 
Vårdarens handlande uttrycks som en kärleksfull handling, då den styrs av engagemang 
(Kendrick & Robinson 2002). Övervinnandet av en sjukdom behöver inte betyda ett 
tillfrisknande, utan kan innebära att finna ett sätt att leva med den. Författarna anser att 
Barbara gör sitt yttersta, för att Martin ska kunna leva som vanligt trots sin sjukdom. Enligt 
Kasén (2002) är det viktigt att en relation är vårdande, eftersom det lindrar lidandet (a.a.), 
något som författarna anser vara betydelsefullt för Barbara och Martins situation.  
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Seman (2003) framhäver att göra det som behövs som vårdare, kan vara mycket krävande. 
Vårdaren kan inte förvänta sig någonting tillbaka, men ibland kan det resultera i någon form 
av uppskattning (a.a.). Barbara blir starkt berörd då Martin vid ett fåtal tillfällen uttrycker sin 
kärlek till henne, genom att minnas vem hon är (August, 2001). Det tolkas som att de små 
glädjestunderna dem i mellan, gör det värt allt det svåra som de också måste utstå. När det 
sedan blir ett faktum att Barbara inte längre kan vårda Martin i hemmet ser hon det som ett 
personligt misslyckande, eftersom hon inte vill lämna honom (August, 2001). En 
överengagerad vårdare kan enligt Turner (1999) bli för involverad, vilket kan leda till 
utmattning hos denne. Butcher m.fl. (2001) beskriver att vårdare var beredda att göra nästan 
vad som helst, för att kunna fortsätta vårda sin anhörige i hemmet. Författarna tolkar det 
faktum att Barbara är beredd att göra nästan vad som helst för Martin, främjar den vårdande 
relationen mellan dem. Det anses vara en fördel för Martin, att Barbara vårdat honom i 
hemmet så länge. Hans trygga hemmiljö, där han har fått vistats tillsammans med den 
människa han älskat mest, förmodas ha minskat hans lidande.  
 
 
6.2.5 Reflektion över resultat 
 
Resultat visar att det mellan Barbara och Martin uppstår en vårdande relation, när de 
respekterar varandra som människor, med skiftande behov och förutsättningar. Det tolkas som 
att när de är ärliga mot varandra och möts som hela människor kan de tillsammans finna en 
väg ut ur lidandet. När Barbara enligt August (2001) inser sin begränsning av att inte längre 
orka vårda Martin, friger han henne från det ansvaret och de kan båda gå vidare. Enligt 
Eriksson (2002) är relationens äkthet, det viktigaste i den naturliga vården mellan människor. 
Är inte relationen äkta, skapas ett tomt och meningslöst innehåll, i förhållandet människa till 
människa. Möts människan hel och äkta med varandra i den naturliga vården, minskar 
behovet av professionell vård.  
 
 
6.3 Examensarbetets praktiska tillämpning 
 
Examensarbetets resultat visar att en naturlig vårdare till en anhörig, drabbad av Alzheimers 
sjukdom, är beredd att göra stora uppoffringar för att kunna vårda i hemmet. En människa 
drabbad av Alzheimers, upplever en trygghet av att vistas i sin hemmiljö. Det har även 
framkommit att det är en stor påfrestning att vårda i hemmet och att den naturliga vårdaren 
inte upplevde, att den fick det stöd den behövde. Därför borde sjukvårdens resurser fokusera 
på att stötta naturliga vårdare, för att dessa ska kunna vårda i hemmet.  
 
Det innebär en stor sorg när diagnosen Alzheimers fastställs för de berörda, vårdare behöver 
då vara närvarande för att kunna stötta dem. Övervinnandet av en sjukdom kan innebära att 
finna ett sätt att leva med den, något som vårdare borde hjälpa dem att förstå. Vårdandet av en 
människa drabbad av Alzheimers sjukdom, kräver ett stort engagemang från vårdarens sida. 
Detta oberoende av om vårdaren är en naturlig vårdare, eller verksam i den professionella 
vården. Symtomen hos en människa drabbad av Alzheimer är väldigt krävande och kan leda 
till att den drabbade behöver ständig övervakning. En naturlig vårdare riskerar därför att bli 
begränsad i sitt liv, något som kan leda till utmattning, frustration och ilska. Detta är något 
som den professionella vården behöver vara uppmärksam på och därmed erbjuda dem 
avlastning i hemmet. 
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Resultatet visar att vårdaren kan bli överengagerad och ta över uppgifter som den drabbade 
egentligen klarar av. Vårdaren riskerar då att hamna i en maktposition, vilket kan resultera i 
att den drabbade inte blir delaktig i sin vård. Resultatet visar att den vårdande relationen kan 
bli lidande mellan den naturliga vårdaren och en människa drabbad av Alzheimers sjukdom. 
Den vårdande relationen är av stor vikt eftersom den alltid lindrar lidande. Vårdaren måste 
därför finna ett sätt att nå fram till den drabbade, för att kunna skapa en vårdande relation. 
Detta för att den vårdande relationen är beroende av bådas vilja. Vårdaren behöver också vara 
uppmärksam på att en människa drabbad av Alzheimers sjukdom, kan uttrycka sitt lidande 
genom att utestänga andra.  
 
 
6.4 Förslag till vidare forskning 
 
Efter genomförd analys har det uppkommit frågor, som skulle kunna resultera i vidare 
forskning. Det vore intressant att studera om det finns skillnader i upplevelsen, mellan att vara 
naturlig vårdare i hemmet och professionell vårdare inom sjukvården, till en människa 
drabbad av Alzheimers sjukdom. En fundering som också dykt upp är, om det finns någon 
skillnad i upplevelsen av att vårda någon med ett fysiskt handikapp, till skillnad från att vårda 
någon med Alzheimers. Eftersom Alzheimers både innebär en påverkan på det kroppsliga 
men framför allt det själsliga tillståndet. Funderingar uppkommer också om upplevelsen av att 
vårda en anhörig skiljer sig åt, beroende på vilken relation, den naturliga vårdaren har till den 
drabbade. Resultatet bygger på en kvinna som vårdar en man, därför skulle det vara en 
komplettering att analysera det omvända. 
 
Författarnas syfte med uppsatsen var inte att belysa upplevelsen av att vårda en anhörig 
drabbad av Alzheimers sjukdom. Trots detta har författarna fått en inblick i denna upplevelse 
och vidare forskning skulle ytterligare kunna kasta ljus på detta. För att undersöka syftet, som 
var att belysa hur den vårdande relationen gestaltas i drama, då anhörig är naturlig vårdare till 
en människa drabbad av Alzheimers sjukdom, använde sig författarna av film. Därför skulle 
det vara utvecklande att använda sig av en annan typ av material, för att åter igen arbeta 
utifrån syftet. Materialet skulle då kunna representera olika delar av världen, för att på så sätt 
utvidga kunskapens horisont inom detta område.  
 
 
6.5 Etikdiskussion 
 
Genom att noggrant diskutera med varandra under analysens gång, är förhoppningen att inga 
misstolkningar har gjorts. Författarna är medvetna om att detta inte är något som går att 
garantera. Genom analysens gång har förförståelsen funnits med, men hållits tyglad. 
Författarna upplever att detta bidragit till att se den vårdande relationens mångfald.   
 
 
7 SLUTSATSER 
 
Uppsatsens syfte var att belysa hur den vårdande relationen gestaltas i drama, då anhörig är 
naturlig vårdare till en människa drabbad av Alzheimers sjukdom. Resultatets teman visar att 
den vårdande relationen är betydelsefull, då den kan lindra lidande i det naturliga vårdandet. I 
den vårdande relationen kan bägge parter växa tillsammans och finna en väg ut ur lidandet. 
Det visade sig också att om den vårdande relationen inte existerade, var den inte vårdande och 
den Alzheimersdrabbade blev lämnad i sin smärta, rädsla och oro.  
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