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Sammanfattning 
Bakgrund: Alzheimers är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige och kallas även 

för de anhörigas sjukdom. Sjukdomen har stor påverkan på livet och vardagen både för 

den drabbade och för de anhöriga.  

Syfte: Syftet var att belysa en partners upplevelse av att leva i en parrelation med en 

person som har Alzheimers sjukdom.  

Metod: Kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier analyserades med manifest 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans analysmetod.  

Resultat: Sjukdomen leder till att relationen och vardagen förändras, den friska partnern 

tar på sig en ny roll och nya ansvar i förhållandet. Den friska partnern utsätts för stora 

belastningar vilket leder till att hälsan påverkas. Partnern behöver hitta nya strategier för 

att klara av vardagen.  

Slutsats: Att leva med en person med Alzheimers sjukdom innebär förändringar i livet 

som kan försämra välbefinnandet hos partnern och vården har en viktig uppgift att 

underlätta för paret.  
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Abstract 
Background: Alzheimer’s disease is the fourth most common cause of death in Sweden 

and is also called the relative’s disease. Alzheimer has a big impact on everyday life, 

not only for the one affected by the disease but also for the relatives.  

Aim: The aim with the study was to illustrate a partner’s experiences of being in a 

relationship with a person affected by Alzheimer’s disease.  

Method: Qualitative literature study based on autobiographies, analyzed with manifest 

content analysis according to Graneheim and Lundman’s method.  

Result: The disease results in changes in the relationship and everyday life, the healthy 

partner has to take on a new role and new responsibilities in the relationship. The 

healthy partner is exposed to a big burden which impacts health. The partner has to find 

new strategies to be able to manage everyday life.  

Conclusion: Living with a person affected by Alzheimer’s disease means changes in 

everyday life that can decrease the wellbeing of the partner and the health care system 

has an important task to facilitate the couple’s life.  
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INLEDNING 
Alzheimers är den vanligaste demenssjukdomen och många äldre drabbas av Alzheimers, 

men det är inte en del av det normala åldrandet. Det finns idag inget botemedel så fokus vid 

behandling ligger istället på att lindra symtom och ge stöd till anhöriga som vårdar den sjuke. 

Vårdandet läggs ofta på anhöriga och i synnerhet den närmast anhöriga, som brukar vara en 

partner. Det är tungt att vårda sin partner, men även svårt att se den man älskar försvinna in i 

sjukdomen samtidigt som denne finns kvar i sin fysiska form. Författarna valde ämnet 

eftersom de tycker att det är ett intressant ämne och något allmänsjuksköterskor stöter på i 

arbetslivet oavsett vilken arbetsplats de har. Det är därmed viktigt att ha förståelse och 

kunskap för att kunna stötta en partner till att få den hjälp de behöver för att kunna ha ett 

värdigt liv.   

 

 

BAKGRUND 

 

Demens och Alzheimers sjukdom 

Runt 150 000 personer i Sverige lider av demens och antalet diagnostiserade kommer i 

framtiden att stiga i och med den ökande andelen äldre i befolkningen (Svenskt 

demenscentrum, 2018). Efter 65 års ålder ökar risken att drabbas av demens och ungefär en 

fjärdedel av alla 90-åringar lider av någon demenssjukdom (Basun, 2013). Alzheimers 

sjukdom är den vanligaste typen av demens, upp till 60% av de som är demenssjuka är 

drabbade av Alzheimers. Alzheimers är en dödlig sjukdom och den fjärde vanligaste 

dödsorsaken i Sverige. Det som sker i hjärnan vid Alzheimers sjukdom är att nervcellerna 

förtvinar och dör, man kan se en minskning av hjärnans volym och atrofi sker i många delar 

av hjärnan (ibid.). Även om demenssjukdomar är mest förekommande i högre åldrar är det 

inte en naturlig del av åldrandet (WHO, 2017). Det finns studier som visar på ett samband 

mellan riskfaktorer och att utveckla sjukdomen. Dessa riskfaktorer är bland annat övervikt, 

diabetes, hypertoni, depression, låg utbildning och ensamhet. Det finns i dagsläget inga 

läkemedel för att bota sjukdomen, vid vård och behandling ligger istället fokus på att tidigt 

ställa diagnos, lindra symtom och att ge information och stöd till anhöriga som vårdar den 

sjuke (ibid.).  

 

Diagnostik 

För att ställa en diagnos görs en sammansatt bedömning av resultatet från undersökningar och 

provtagningar. Det är viktigt att utesluta andra möjliga orsaker till patientens tillstånd 

eftersom demensliknande symtom kan uppstå vid bristsjukdomar eller som en sidoeffekt av 

vissa läkemedel (Svenskt demenscentrum, 2016).  Vid diagnostisering av demenssjukdom 

görs en basal demensutredning som utgår ifrån patientens sjukdomshistoria. I den basala 

demensutredningen ingår en kroppsundersökning och undersökning av neurologiska 

funktioner samt datortomografi av hjärnan. Arbetsterapeut eller sjukgymnast gör en 

bedömning av patientens förmåga att klara av det dagliga livet för att kartlägga behovet av 
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hjälpinsatser. Intervjuer med anhöriga är en viktig del av utredningen och det görs även test 

för att bedöma patientens kognitiva förmågor. Vilka utredningar och undersökningar som 

inkluderas i en basal demensutredning kan skilja sig från fall till fall beroende på patientens 

tillstånd (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Sjukdomens faser  

Alzheimers sjukdom har ett utdraget sjukdomsförlopp som i vissa fall kan pågå i upp till tio 

år eller längre. Sjukdomen brukar delas in i tre faser: mild, medel och svår. Innan dessa faser 

finns oftast en initial period med smygande symtom och minnessvårigheter. Här kan 

personen som drabbats behöva börja skriva lappar och använda sig av andra hjälpmedel för 

att minnas. Eftersom symtomen kommer smygande är det svårt att avgöra när sjukdomen 

börjar (Svenskt demenscentrum, 2015). Den första fasen är mild demens, personen får då 

ytterligare försämrat minne och upprepar sig ofta, får också en nedsatt förmåga att orientera 

sig. Här är den sjuke ofta medveten om sitt tillstånd och de närstående görs väl medvetna av 

symtomen (Svenskt demenscentrum, 2013a). I den andra fasen medelsvår demens, börjar 

kommunikationssvårigheter att uppstå, personen får koncentrationssvårigheter och bristande 

tidsuppfattning. Den sjuke börjar sakna sjukdomsinsikt och hallucinationer och 

vanföreställningar kan uppkomma. I denna fas behövs ofta insatser från vården eller 

eventuellt flytt till ett boende för att tillgodose den sjukes behov (Svenskt demenscentrum, 

2011). Den tredje och sista fasen benämns svår demens och då är stora delar av hjärnan 

skadad, talet försämras eller försvinner, den sjuke har svårt att orientera sig i tid och rum. 

Den sjuke är ofta även fysiskt påverkad och kan här ha förlorat förmågan att gå (Svenskt 

demenscentrum, 2013b). 

 

Att leva med demens 

Minnesförlust och bristande förmåga att orientera sig i tid och rum påverkar det vardagliga 

livet för personer med demenssjukdom och deras närstående. Personer med demenssjukdom 

mår oftast bättre om de bor hemma i en välkänd miljö och har välkända ansikten runt 

omkring sig. Detta kräver att anhöriga tar sig an och vårdar den som drabbats av demens 

(Meyer, Mc Cullough, & Berggren, 2016). Hos par där den ena partnern drabbats av demens 

beskrivs hemmet som en viktig plats för att finna trygghet och lugn, både i dess fysiska form 

men även psykologiskt som en källa till välbefinnande och närhet till exempelvis grannar 

(Bielsten, Lasrado, Keady, Kullberg & Hellström, 2018). 

 

De anhörigas sjukdom 

Demens kallas ofta för de anhörigas sjukdom eftersom sjukdomen har en stor påverkan på 

anhöriga och deras liv. Många med demens bor hemma och har därför ett stort behov av hjälp 

och stöd av sina närstående. När en familjemedlem diagnostiseras med demens vänds ofta 

hela världen upp och ned, rutiner och roller i livet och vardagen förändras. Partnern 

prioriterar ofta den sjukes behov framför sina egna, vilket kan leda både till psykiska och 

fysiska problem (Meyer, Mc Cullough, & Berggren, 2016). Dessa förändringar i relationen i 

samband med att vårda sin sjuka partner kan leda till påfrestningar i relationen. Detta kan i 

sin tur leda till ytterligare försämringar i den sjukes tillstånd, bland annat snabbare försämring 

av kognitiva förmågor samt ökat behov av vård på ett boende (Bielsten et al., 2018).  
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Anhöriga får en alltmer beskyddande roll då partnern med demens kan sätta sig själv i fara 

när denne inte längre har samma reaktionsförmåga eller förmåga att tolka en riskfylld 

situation. Den anhöriga kan då känna att hen måste vara på alerten och ge stöd till personen 

med demens för att undvika att saker går fel och att farliga situationer uppstår (Wawrziczny, 

Antoine, Ducharme, Kergoat & Pasquier, 2016). Om personen med demenssjukdom inte 

heller pratar om sina tillkomna brister och hjälpbehov blir det svårt för den friska partnern att 

veta hur mycket hen ska bidra med utan att den sjuke partnern ska känna sig kränkt. Att 

hjälpa den sjuke partnern hela tiden istället för att utveckla ett följsamt tillvägagångssätt i 

hjälpandet bidrar till en ökad spänning mellan parterna (ibid.). 

 

Den sjuke partnern förändras, har inte samma kunskaper och förmågor som tidigare och är 

inte heller längre samma person på grund av sjukdomen. Den friska partnern känner inte igen 

sin partner på grund av att sjukdomen förändrar den sjukes personlighet. En känsla av att ha 

förlorat sin livskamrat är därför förekommande hos den friska partnern (Wawrziczny et al., 

2016). Dessa känslor uppstår på grund av förändringar i samspelet i relationen samt den 

successiva förlusten av kommunikation, samhörighet och ömsesidighet (Pozzebon, Douglas 

och Ames, 2016). Alla parförhållanden har sin grund, stabilitet och balans för att kunna 

fungera. När ena partnern blir sjuk förändras emellertid balansen, den jämvikt i fördelning av 

sysslor och vilka roller personerna haft i förhållandet, vänds upp och ner. Det uppstår en 

obalans i förhållandet som går från att vara ett parförhållande till att bli mer av ett vårdare-

demenssjuk förhållande (Wawrziczny et al., 2016). Den friska partnern kan känna att hen 

glider ifrån den sjuke när paren förlorar sina gemensamma intressen och aktiviteter. Allt 

eftersom sjukdomen utvecklas sker en förändring, från ett jämlikt förhållande till ett ökat 

beroende mellan parterna (O’Shaughnessy, Lee & Lintern, 2010). 

 

Hellström och Torres (2014) har gjort en studie där de undersöker hur personer med demens 

och deras partners ser på framtiden. Det framkom att många känner en oro inför framtiden 

och att denna oro påverkar det vardagliga livet i olika utsträckning. De som hade demens i 

släkten upplevdes dock ha en annan förståelse inför framtiden och ältade inte ämnet på 

samma sätt som andra. Många uttryckte en stress över att försöka uppfylla drömmar och mål 

innan sjukdomsförloppet gått för långt (ibid.). Bielsten et al. (2018) beskriver olikheter i hur 

par hanterar tankar på framtiden, men att de flesta försöker tänka positivt och leva dag för 

dag. De beskriver dock att många av paren undviker att slösa sin värdefulla tid tillsammans 

genom att oroa sig för framtiden.  

  

I en norsk studie gjord av Myhre, Bjørnstad Tonga, Ulstein, Høye och Kvaal (2018) fick sex 

par, där ena partnern fått diagnosen Alzheimers sjukdom, hjälp med hur de ska hantera 

minnesförlust och bevara det hälsosamma i livet. I studien framkom att de par som tagit till 

sig mer information från vården använde sig mer av olika hanteringsstrategier. Desto mer 

kunskap de hade om sjukdomen ju mer förståelse fick de för olika typer av situationer och 

kunde därför hantera dessa situationer i större utsträckning. Pozzebon et al. (2016) beskriver 

vidare olika strategier som partners använder sig utav för att undvika konflikter. Partnern 

behöver här skapa sig en förståelse för och undvika situationer som kan utlösa negativa 

reaktioner hos den sjuka. Partnern behöver även ha realistiska förväntningar på den sjukes 

förmågor och en inställning att de ska göra saker tillsammans. Detta för att undvika konflikter 

och för att bevara samhörigheten i relationen. De beskriver även humor som en viktig del för 

att kunna hitta gemenskap (ibid.).  
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Sjuksköterskans roll 

Socialstyrelsen (2017) beskriver att syftet med vård och omsorg vid demenssjukdom är att 

bidra till en så god livskvalitet som möjligt och att underlätta vardagen. Detta ska ske genom 

ett personcentrerat förhållningssätt där personen är i fokus och möts i dennes upplevelse av 

verkligheten.  Personen med demenssjukdom ska uppmuntras att berätta om sig själv och sitt 

liv för att sjukvårdspersonalen ska få en ökad förståelse för personen. Personalen ska även se 

till den sjukes bästa och involvera den sjukes sociala nätverk i vården (ibid.). Benzein, 

Hagberg och Saveman (2014) poängterat att även om många anhöriga är positivt inställda till 

att vårda en sjuk familjemedlem blir belastningen ofta så stor att de anhörigas liv begränsas 

och deras egen hälsa påverkas negativt. Även Socialstyrelsen (2017) nämner att det kan vara 

fysiskt och psykiskt påfrestande för anhöriga att leva med en person med demenssjukdom 

och beskriver olika typer av stöd som kan ges till anhöriga i form av utbildning, stödprogram, 

individuellt anpassat stöd eller genom avlastning. Benzein et al. (2014) beskriver vikten av att 

sjuksköterskor bjuder in anhöriga till att samtala om svårigheterna med att leva med någon 

med demenssjukdom då det kan vara hälsofrämjande för dem.  

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Uppsatsen utgår ifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv vilket innebär att patientperspektivet är 

en grundpelare där vårdandet av en patient utgår ifrån patientens upplevelse. I detta är det 

viktigt att inkludera närstående och att även ta del av deras upplevelser och perspektiv, 

särskilt vid långvariga sjukdomstillstånd och vård av äldre (Dahlberg & Segesten, 2010). I 

uppsatsen kommer fokus läggas på följande vårdvetenskapliga begrepp: Hälsa och 

välbefinnande samt Mening och sammanhang.  

  

Hälsa och välbefinnande 

I vårdvetenskapen handlar hälsa och välbefinnande inte enbart om hälsa på ett biologiskt eller 

ett existentiellt plan utan dessa dimensioner hör ihop och har båda betydelse. Det handlar om 

hur varje person upplever hälsa och att ha möjligheten att göra det man anser värdefullt i livet 

för att kunna känna välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Hälsa är följaktligen ett 

mångdimensionellt begrepp och ingenting som enkelt kan mätas på en skala eller i termer av 

positivt eller negativt (Wärnå-Furu, 2012). Att ha hälsa eller välbefinnande innebär så mycket 

mer än endast avsaknad av sjukdom. Det kan förknippas med livskvalitet och vad som är ett 

gott liv, men även med inre styrkor hos en individ. Hälsa är något som ska förstås i relation 

till livet och den situation man befinner sig i (ibid.). I denna litteraturstudie ligger fokus på att 

undersöka hur hälsan påverkas hos partnern till den som är sjuk, samt hur de kan uppleva 

hälsa tillsammans trots en sjukdom som kan innebära påfrestningar i relationen. Genom att 

belysa hur anhöriga upplever sjukdomen och det stora ansvar som läggs på dem kan 

dessutom hälsorisker upptäckas och riktlinjer kan utformas för att förebygga framtida 

sjukdomar hos anhöriga.  
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Mening och sammanhang 

Människan finner mening utifrån det som berör den enskilda individen. Mening och 

sammanhang är föränderligt över tid och förändras i och med omständigheter och det 

sammanhang vi lever i. Utan mening och sammanhang i livet blir det svårare att leva och 

vardagen blir istället alltmer meningslös och en börda (Dahlberg & Segesten, 2010). I och 

med diagnosen och sjukdomens följdverkningar kan det sammanhang man lever i som ett par 

förändras med en ny vardag, nya ansvarsområden och förändrade roller. Det är därför av 

intresse att undersöka hur mening och sammanhang påverkas av att leva med en partner som 

har detta långvariga sjukdomstillstånd.   

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Alzheimers sjukdom kallas som vi tidigare konstaterat för de anhörigas sjukdom och är en av 

de vanligaste sjukdomarna i Sverige, det är en sjukdom som påverkar livet och vardagen för 

både den drabbade och närstående. Ett dilemma är att den sjuke mår bäst av att vårdas 

hemma av sina närstående samtidigt som detta är en stor påfrestning när de närstående måste 

ta på sig en ny roll och större ansvar och inte längre bara vara en livskamrat. Det är viktigt att 

belysa att den friska partnern också drabbas och på vilket sätt. Som sjuksköterska möter man 

dessa personer i sitt arbete och bör därför ha ett sådant förhållningssätt att man involverar de 

närstående, att utveckla en förmåga att se deras behov av stöd och hur den närståendes hälsa 

kan främjas. För att göra detta är det av stor vikt att ha en förståelse för hur de närståendes 

situation kan se ut. Hur påverkas vardagen av att leva med någon som har Alzheimers 

sjukdom? Vilka svårigheter upplever partnern? Hur kan man som partner uppleva hälsa och 

välbefinnande trots situationen? 

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa en partners upplevelser av att leva i en parrelation med en person som 

har Alzheimers sjukdom. 

 

 

METOD 

 

Design 

Detta är en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats där data har hämtats från 

självbiografier. En induktiv ansats innebär att man observerar verkligheten och samlar in 
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fakta för att skapa sig en djupare förståelse (Birkler, 2012). En kvalitativ metod ansågs 

lämplig i och med att det var människors upplevelser kring en företeelse som skulle 

undersökas (Kristensson, 2014). Självbiografier valdes eftersom berättelser är en central del i 

vårdandet av patienter och närstående och en väg till ökad kunskap med syfte att spegla hälsa, 

ohälsa och lidande. Biografier består ofta av berättelser ur människors liv, kan vara rika på 

detaljer och innefatta unika upplevelser och människors perspektiv på olika situationer i sitt 

liv (Dahlborg-Lyckhage, 2017).  

 

Datainsamling 

LIBRIS bibliotekskatalog användes för att söka efter litteratur som stämde överens med 

studiens syfte. Denna katalog bedömdes som tillräcklig för att få ett gott analysmaterial. 

Sökningen gjordes med sökorden “demens” och “biografi” samt med sökorden “alzheimer” 

och “biografi”, vilket resulterade i 34 respektive 37 träffar (bilaga 1). Genom att läsa 

böckernas titlar och sammanfattning valdes till slut fem böcker ut som bäst svarade mot 

studiens syfte.  

 

Urval och urvalsförfarande 

Urvalet begränsades genom inklusions- och exklusionskriterier vilket i slutändan således 

resulterade i fem självbiografier. Inklusionskriterierna för studien var att självbiografierna 

skulle vara skrivna av en partner till någon med demenssjukdom. Detta för att svara bättre till 

studiens syfte vilket var att undersöka hur det är att leva i en nära relation med någon som har 

demens. Ett annat inklusionskriterium var att den demenssjuke skulle ha Alzheimers 

sjukdom. Böckerna skulle vara skrivna av svenska författare och både av kvinnor och män. 

Exklusionskriterier var biografier skrivna av den sjukes barn, eftersom en dotter som endast 

kommer förbi och hjälper till ibland inte har samma nära relation och troligtvis inte samma 

upplevelser som en partner som spenderar större delen av dygnet med den sjuke.  

 

Kvalitetsgranskning 

Självbiografierna granskades enligt Segestens (2017) mall om källkritik av tryckt text. 

Granskningen av böckerna gjordes för att försäkra kvaliteten på den information biografierna 

förmedlade. Varje bok granskades för sig genom att olika frågor ställdes gentemot bokens 

innehåll, dessa frågor handlade om vem som är ansvarig utgivare, vilken typ av litteratur, vad 

författarna har för avsikt med böckerna och vem som kvalitetsgranskat texterna innan 

publicering, se bilaga 2. 

 

Analys 

Böckernas texter ses som empiriskt material och analyserades utifrån Graneheim och 

Lundmans analysmetod (2004). Texterna lästes initialt igenom med öppenhet utan att 

analysera så helhetsbilden och förståelsen av böckerna först kom fram. Sedan lästes varje bok 

för sig igenom av båda författarna och meningsbärande enheter togs ut för att kondenseras. 

Meningsbärande enheter är meningar i texten som svarar mot studiens syfte (Lundman & 
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Graneheim, 2012). Manifest innehåll är det som står i beskrivande klartext utan tolkning. Det 

är det manifesta innehållet som svarar mot syftet och problemformuleringen som tas ut och 

analyseras. De kondenserade meningarna kodades sedan var för sig (Lundman & Graneheim, 

2012). Kodning av meningar kan liknas vid att sätta en etikett som sammanfattar innehållet i 

meningarna. Nästa steg i processen var att dela in koderna i kategorier enligt deras likheter. 

Alla kategorier sorterades därefter utifrån sin betydelse och delades sedan in i 

underkategorier. En övergripande betydelse av dessa kategorier togs fram och 

sammanfattades i form av huvudkategorier som utgjorde grundstrukturen för studiens resultat 

(Kristensson, 2014). Kondensering, kodning och kategorisering gjordes av författarna 

tillsammans. Se analysexemplet nedan.  

 

Tabell 1. Exempel från analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

“I rättvisans namn må 

sägas att jag inte heller 

ansträngde mig 

särskilt mycket då det 

började kännas att 

långseglingens tid 

närmade sig slutet. Jag 

försökte intala mig att 

det inte var så, men 

tecknen på motsatsen 

var många och ibland 

kan det även vara 

svårt att lura sig 

själv.” Nylander, T. 

(2003) s. 64 

Det började 

kännas att 

långseglingens 

tid närmade sig 

slutet. Jag 

försökte intala 

mig att det inte 

var så men 

tecknen på 

motsatsen var 

många och det 

var svårt att lura 

sig själv. 

Lämna sitt 

gamla liv 

bakom sig 

En ny syn på 

livet 

Livet blev inte 

som förväntat 

“Han behöver stöd, 

uppmuntran och 

kärlek. Det paradoxala 

är att jag aldrig får 

detsamma från honom, 

så vem ska ge mig 

stöd, uppmuntran och 

kärlek?”  

Assarsson, U. (2015) 

s.21 

Han behöver 

stöd, 

uppmuntran och 

kärlek. Men jag 

får aldrig det 

tillbaka. 

Ge utan att 

få tillbaka 

Det börjar bli 

ohållbart 

Välbefinnandet 

sätts på spel 

 

“Det blev en lättnad 

för mig att kunna dela 

min oro, min glädje 

och mina bekymmer 

rörande Derek med 

Kenneth. Själv 

Lättnad att dela 

sin oro, glädje 

och bekymmer 

rörande Derek 

med någon 

annan. 

Dela 

upplevelse

r med 

andra. 

Utomståendes 

betydelse 

Ensam är inte 

alltid starkast  
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brukade jag också tala 

om för honom hur 

mina olika besök hade 

avlöpt.”  

Martinus, E. (2016) 

s.122 

 

Forskningsetiska aspekter 

Vid genomförande av en studie är det viktigt att informationen som samlas in hanteras på ett 

respektfullt sätt. Det är av stor vikt att det som skrivs är etiskt försvarbart och att det tas 

ställning till etiska frågeställningar (Kristensson, 2014). Enligt Helsingforsdeklarationen 

(2013) ska man värna om deltagarnas privatliv. Deltagarna i denna studie har publicerat en 

bok och valt att dela med sig av de delar ifrån sitt privatliv som de själv vill, det får antas att 

det de inte vill dela med sig av inte har blivit publicerat. Insamlad data till denna studie har 

dock granskats kritiskt och författarna har därför haft de etiska aspekterna i åtanke eftersom 

innehållet är väldigt personligt och skrivet av människor som öppnar sig och delar med sig av 

sina innersta tankar och känslor. En fördel är att personerna har skrivit om sina egna känslor 

och därför inte har blivit påverkade av frågor som är vinklade av författarna till denna studie. 

Detta tillsammans med att författarna reflekterat över sin egen förförståelse i samband med 

analysen minskar risken för vinkling och felaktig tolkning av materialet och resultatet.  

 

Författarnas förförståelse och erfarenhet angående demenssjukdom var att båda mött personer 

med demenssjukdom under den verksamhetsförlagda utbildningen på 

sjuksköterskeprogrammet och där fått en inblick i livssituationen hos personer med 

demenssjukdom. En av författarna har dessutom privata erfarenheter av demenssjukdom i 

familjen medan den andra författaren har arbetat inom hemtjänst och på vårdavdelning och 

har där stött på personer med demenssjukdom. För att minska risken för påverkan av 

förförståelse har triangulering tillämpats vilket innebär att det är två personer som först 

analyserat materialet var för sig och sedan jämfört resultatet tillsammans. Det finns även ett 

sökschema (bilaga 1) och en kvalitetsgranskning (bilaga 2) för att stärka studiens giltighet 

och överförbarhet (Kristensson, 2014).  

 

 

RESULTAT 

 

Utifrån analysen växte fyra huvudkategorier och nio tillhörande underkategorier fram. Dessa 

kategorier och underkategorier presenteras i tabellen nedan (tabell 2).  
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Tabell 2 Huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Livet blev inte som förväntat 

 

En ny syn på livet 

 

Kärleken förändras 

Anpassning i den nya vardagen  

 

Nya roller i förhållandet  

 

Ändrade förhållningssätt 

Välbefinnandet sätts på spel Försumma sig själv 

 

Känna sig tyngd 

 

Det börjar bli ohållbart 

Ensam är inte alltid starkast Verktyg och strategier  

 

Utomståendes betydelse 

 

Livet blev inte som förväntat 

I denna huvudkategori beskrivs tankar om framtiden, tankar om framtidsplaner som aldrig 

blev av samt hur kärleken i relationen förändras av sjukdomen.  

 

En ny syn på livet 

Återkommande tankar i självbiografierna berörde framtiden och vad som kommer hända 

framöver i livet. De hade något varierande tankar om framtiden men oftast förekommande 

var oro inför framtiden, att förlora hoppet om framtiden och vad som kommer ske i och med 

sjukdomen (Martinus, 2016; Nylander, 2003; Leissner Andersson, 2011; Assarsson, 2015). 

Flera beskrev svårigheter med att leva i nuet då tankarna på den sjuke upptog stor del av 

vardagen (Leissner Andersson, 2011; Assarsson, 2015). Trots detta beskrev de vikten av att 

försöka leva i nuet och att ta vara på den tid de hade kvar tillsammans (Martinus, 2016; 

Assarsson, 2015). Att behöva ge upp sina livsplaner och ändra färdriktning i livet var också 

vanligt förekommande (Nylander, 2003; Leissner Andersson, 2011; Alsterlund, 2010; 

Assarsson, 2015). Samtliga beskrev hur livet tog en annan vändning i och med sjukdomen 

och att tankar på både gemensamma och individuella drömmar, livsmål och framtidsplaner 

behövdes ges upp eller skjutas på framtiden. Detta på grund av den förvärrade situationen de 

försattes i ju längre partnerns sjukdom fortskred.  

 

“Under kvällen kände jag en tagg i bröstet. Jag sålde inte [segelbåten] för att jag 

ville utan för att omständigheterna inte medgav något annat alternativ, och 

gudarna vet att jag i tankarna hade prövat de flesta. Även om Clary fortfarande 

klättrade upp för stegen visste jag att också den promenaden sjöng på sista 
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versen. Nästa vår var det antagligen omöjligt. En epok i våra liv var slut.” 

(Nylander, 2003 s.130). 

 

Att bli tvungen att tänka om och acceptera att förväntningar och drömmar i livet inte kunde 

uppfyllas medförde känslor som ofta var svåra att hantera. De beskrev det som svårt och 

smärtsamt att inse hur verkligheten såg ut. De försökte intala sig motsatsen, att de kunde 

fullfölja sina drömmar i livet, men insåg hur de egentligen inte hade något annat val än att 

försöka acceptera, kämpa på och gå vidare (Nylander, 2003; Leissner Andersson, 2011; 

Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015).  

 

“Det var inte så här jag hade tänkt vårt pensionärsliv. Känner mig lurad på något 

sätt! Men lurad på vad? Kanske på mina drömmar och förväntningar? Liksom 

bestulen på en del av min livstid.” (Leissner Andersson, 2011 s.34).  

 

Kärleken förändras 

När sjukdomsförloppet fortskred och partnern förändrades beskrevs det även hur relationen 

förändrades, att avståndet mellan dem ökade och hur de gled ifrån varandra på flera olika 

plan. De beskrev hur det var att bli som främlingar för varandra (Martinus, 2016; Leissner 

Andersson, 2011), att inte längre kunna göra saker tillsammans eller att ensam behöva göra 

saker som de tidigare gjort tillsammans (Nylander, 2003; Assarsson, 2015; Alsterlund, 2010). 

Samtliga beskrev även hur den ömsesidiga kommunikationen i relationen försvann då de inte 

längre fick någon respons på sina diskussioner. De fick inte längre fick något intellektuellt 

utbyte av konversationerna, samt att det kändes som de och deras partner nu levde var sitt liv 

för sig (Martinus, 2016; Nylander, 2003; Leissner Andersson, 2011; Alsterlund, 2010; 

Assarsson, 2015).  

 

“Du vill ha mig nära när vi går, gärna hålla mig i handen. Men avståndet mellan 

oss ökar för var dag, som om vi bodde på olika planeter, och kommunicerar på 

skilda våglängder. Vi lever två parallella liv.” (Leissner Andersson, 2011 s.43). 

 

De berättade om hur de saknade, försökte tänka tillbaka på och minnas allt det positiva de 

varit med om innan sjukdomen gjorde entré i deras liv (Nylander, 2003; Assarsson, 2015). De 

beskrev också hur de saknade den personen som deras partner var innan sjukdomen 

förändrade dem, samt även saknaden efter relationen de tidigare hade. (Nylander, 2003, 

Leissner Andersson, 2011; Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015). Några menade dock att de till 

och med kunde uppleva svårigheter med att minnas det goda från tidigare i livet då det livet 

överskuggas av det svåra nuet och allt det tunga de tvingades gå igenom under 

sjukdomsprocessen (Leissner Andersson, 2011; Assarsson, 2015), men flertalet kunde ändå 

uppskatta sin tid tillsammans.  

 

“Jag känner sorg över vad vi förlorat och vad som kunde ha varit, men även 

lyckokänslor över att se och minnas det som var friskt i vår relation och allt som 

vi gjorde tillsammans innan Sven förändrades.” (Assarsson, 2015 s. 246). 
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En partner beskrev sin rädsla över att sjukdomen skulle förstöra deras kärlek till varandra 

(Leissner Andersson, 2011) medan en annan partner beskrev hur kärleken i deras relation 

förändrades av sjukdomen och hur hon inte längre kunde känna samma känslor för sin partner 

(Assarsson, 2015). Samtidigt beskrev majoriteten vikten av att bevara kärleken trots att 

partnern förändrats. De poängterade även betydelsen av att känna gemenskap och 

samhörighet med varandra trots allt det svåra de gått igenom. Att emellanåt få uppskattning 

från sin partner gjorde stor skillnad. Att få ge kärleksförklaringar, försäkra den sjuke om sin 

kärlek och att visa närhet och ömhet mot varandra visade sig också vara en viktig gemensam 

nämnare för att försöka bevara kärleken och ge den sjuke trygghet (Martinus, 2016; 

Nylander, 2003; Leissner Andersson, 2011; Alsterlund, 2010).  

 

“Men bakom denna trasiga Alzheimermask döljer sig den person som vi 

förklarade vår kärlek en gång och lovade att älska i nöd och lust. Plötsligt är det 

‘nöd’ som gäller och det är svårt, nästan omöjligt ibland, men det allra viktigaste 

är att man försäkrar den sjuke om att man fortfarande älskar honom eller henne, 

att man alltid kommer att älska honom, och att man håller honom i handen, 

smeker honom över kinden, pussar honom, stryker honom över håret, armarna, 

ryggen.” (Martinus, 2016 s.163).  

 

Anpassning i den nya vardagen 

I denna huvudkategori beskrivs hur den friska partnern påverkas av de nya förändringarna i 

livet, samt hur de måste anpassa sig och förhålla sig till dessa förändringar för att få livet att 

fungera.  

 

Nya roller i förhållandet 

Att roller förändrades från att vara man eller hustru till att bli en vårdare som sköter om sin 

partner var något som flera beskrev. Detta medförde känslomässiga och praktiska svårigheter 

för dem som ibland motvilligt fick ta på sig de nya rollerna och behövde anstränga sig för att 

lära sig sin nya roll (Nylander, 2003; Leissner Andersson, 2011; Assarsson, 2015). De 

förändrade rollerna i förhållandet ledde till att de behövde ta ett större ansvar än de gjort 

tidigare och ta över uppgifter som den sjuke normalt tagit hand om. Detta innebar att de stod 

ensamma med alla uppgifter som de tidigare tagit gemensamt ansvar och gemensamma beslut 

om (Nylander, 2003; Leissner Andersson, 2011; Assarsson, 2015).  

 

“Jag kan ju inte dela något med Sven, varken min oro inför flytten eller rent 

praktiska eller ekonomiska frågor. Det är mycket som ska göras och planeras och 

allt ligger ju på mig.” (Assarsson, 2015 s.91).  

 

Utöver ett ökat ansvar beskrev flera hur de kände att de ständigt behövde finnas till hands för 

sin partner. De beskrev att det var ett heltidsjobb att vårda sin sjuke partner (Alsterlund, 

2010), att de inte längre hade något eget liv (Assarsson, 2015), att de hade funderingar på att 
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sluta arbeta för att vara hemma och ta hand om sin partner (Martinus, 2016) alternativt att det 

var tur att de var pensionärer så de kunde vara hemma och ta hand om sin partner (Leissner 

Andersson, 2011). De beskrev även hur de kände en oro över att lämna sin partner ensam 

(Martinus, 2016; Nylander, 2003) och de kände att de ständigt behövde vara på sin vakt eller 

bevaka sin partner för att undvika att en fara skulle inträffa (Martinus, 2016; Nylander, 2003; 

Leissner Andersson, 2011; Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015). Dessa faktorer ledde till att de 

kände sig begränsade i sin vardag, situationen gjorde att de kände sig låsta, bundna och att de 

hade en begränsad rörelsefrihet (Martinus, 2016; Nylander, 2003; Alsterlund, 2010; 

Assarsson, 2015). De beskrev även hur de kände sig mer isolerade från sitt sociala liv och att 

vänner drog sig undan.   

 

“Vad jag än gjorde, varje ögonblick dygnet runt, existerade jag ju bara för att 

hjälpa Ingemar igenom hans svåra sjukdom.” (Alsterlund, 2010 s 74-75). 

 

Ändrade förhållningssätt 

Något som skedde i takt med att sjukdomen utvecklades var att den sjukes personlighet 

förändrades, personens kognitiva förmågor påverkades och nya sidor hos personen kunde 

dyka upp under sjukdomsförloppet. Partnern beskrev att det var smärtsamt att se sin partner 

förändras och försämras, samt hade sorg över att se sin livskamrat försvinna (Martinus, 2016; 

Nylander, 2003; Leissner Andersson, 2011; Assarsson, 2015). Det var svårt att acceptera att 

den sjuke inte längre mindes, också svårt att hantera sina känslor över förändringen och att 

anpassa sig till den sjukes beteende (Martinus, 2016; Leissner Andersson, 2011; Alsterlund, 

2010; Assarsson, 2015). Flera beskrev även hur de tyckte det var svårt att upptäcka nya 

sjukdomsrelaterade sidor hos partnern (Nylander, 2003). Två upplevde svårigheter med dessa 

nya sidor hos sin partner som de inte tyckte om (Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015). Två 

upplevde även problem med att deras partner vid något tillfälle blev våldsamma eller 

aggressiva (Martinus, 2016; Assarsson, 2015).  

 

“Han var fortfarande till en stor del sitt gamla jag, som jag älskade så innerligt. 

Men det kom nya, helt udda och konstiga sidor som inte var lika lätta att tycka 

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

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

 

Nylander (2003) upplevde det som påfrestande att hans fru ständigt tackade för allt och 

samtidigt krävde ständig uppmärksamhet. Leissner Andersson (2011) skrev om hur hon blev 

ifrågasatt rörande sina minnen och upplevelser, vilket gjorde att hon kände sig förminskad 

och osedd. Alsterlund (2010) beskrev hur hennes man blev arg och skällde ut henne när hon 

hade varit ute ur lägenheten en liten stund. Han anklagade henne sedan för att ha försvunnit 

utan att säga något. Alsterlund (2010) berättade om hur hon fysiskt och psykiskt kände att 

hon inte längre klarade av tillvaron hemma, det enda sättet för henne att kunna vårda sin man 

var att lura i honom lugnande medicin som han fått utskrivet från vården. I och med att 

sjukdomen fortskred och den sjukes personlighet och beteende förändrades behövde den 

friska partnern anpassa sitt förhållningssätt och bemötande till detta. En partner visste inte hur 

hon skulle förhålla sig till sin sjuka partner (Leissner Andersson, 2011), en annan beskrev att 

det inte hjälpte att skuldbelägga den sjuke och att allt blev lättare genom att acceptera 
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situationen (Martinus, 2016). Assarsson (2015) beskrev hur hon fick lära sig acceptera saker 

som hon aldrig tidigare skulle funnit sig i.   

 

“Om jag accepterade den nya ordningen eller oordningen, snarare än att 

kritisera honom, så blev allt mycket lättare för oss båda.” (Martinus, 2016 s.42) 

 

De var tvungna att tänka om och anpassa sig efter situationen och den sjukes begränsade 

förmågor (Nylander, 2003; Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015). Alsterlund (2010) beskrev 

vikten av att utveckla en lyhördhet för sin partners situation och behov. Både Leissner 

Andersson (2011) och Assarsson (2015) betonade svårigheterna och betydelsen av att hitta en 

balans i att hjälpa den sjuke, men att inte hjälpa för mycket. Nylander (2003) hittade på 

lösningar i vardagen anpassade till den sjukes nivå för att få den sjuke att känna sig mer 

delaktig. Att trycka undan sina egna känslor och behov för att skydda den sjuke var 

återkommande och många utvecklade en ny försiktighet i bemötandet av den sjuke för att inte 

skapa onödig irritation, oro eller frustration (Martinus, 2016; Nylander, 2003; Leissner 

Andersson, 2011; Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015). En skrev att hon undvek att berätta för 

den sjuke om hans sjukdom, då den sjuke saknade sjukdomsinsikt och hon var tvungen att 

anpassa sin vardag för att undvika bråk (Alsterlund, 2010). En annan uttryckte att den sjuke 

partnern blev känsligare för den friska partnerns sinnesstämning, var den friska partnern vid 

gott mod var den sjuke vid gott mod men om den friska partnern drog sig undan märkte den 

sjuke av detta och blev orolig (Nylander, 2003).  

 

“Alzheimer är en märklig sjukdom att följa för oss anhöriga eftersom den 

drabbades dagsform varierar så oerhört. Sjukdomen kräver att man hela tiden 

anpassar sig till den sjukes nivå, vilket gör att man ganska snart utvecklar en 

lyhördhet utöver det vanliga. Det kanske gör att man helst tar fasta på de ljusaste 

ögonblicken, vilar i dem och på ett märkligt vis passar på att låtsas som om allt 

det andra bara är en ond dröm.” (Alsterlund, 2010 s.226-227).  

 

Välbefinnandet sätts på spel 

I denna huvudkategori beskrivs hur det egna välmåendet direkt påverkas och att det därför 

fanns ett stort behov av perioder av återhämtning. Det beskrivs även hur vardagen försvåras 

och ofta leder till en ohållbar situation samt hur energikrävande det är att bära på allt ensam.  

 

Försumma sig själv 

En partner skrev att behovet av egen tid ökade och att denna tid blev en källa för mental 

återhämtning och tid till att hämta ny energi (Nylander, 2003). Andra beskrev också ett ökat 

behov av egen tid samtidigt som de ville spendera tid med sina respektive som ofta inte 

klarade av att bli lämnade ensamma. Detta var en balansgång mellan att ge sig själv tid för 

återhämtning och att känna skuldkänslor över att lämna sin livskamrat ensam. Att känna 

skuld över att behöva gå ifrån och fokusera på sig själv var återkommande i flera böcker 

(Martinus, 2016; Leissner Andersson, 2011; Assarsson, 2015). Leissner Andersson, (2011) 



 

14 
 

och Alsterlund, (2010) skrev om hur jaget försvann och fokuset gick från att ta hand om sig 

själv till att behöva ta hand ytterligare om en person. I vårdandet av den sjuka partnern 

försummas det egna välmåendet, den sjuka partnern tar upp allt fokus och den friska partnern 

glömmer ofta bort sig själv. De kände att de själva inte får bli sjuka för att det då skulle bli 

svårare att vårda den redan sjuka partnern (Martinus, 2016; Leissner Andersson, 2011).  

 

“Om jag reste bort dalade hans hälsa, humör och allmäntillstånd. Samtidigt 

behövde jag de luckorna för att orka fortsätta. Det var en balansgång.” 

(Martinus, 2016 s.129) 

 

Känna sig tyngd 

Att leva med en person med demenssjukdom tär på kroppen, stress och utmattningssymptom 

sågs ofta hos de friska partnerna (Nylander, 2003; Assarsson, 2015). Att ständigt känna skuld 

och oro över den sjuka påverkade välbefinnandet och ledde till försämrad sömn (Assarsson, 

2015). Även livsglädjen och initiativtagandet minskade, det var svårt att planera in aktiviteter 

då den sjuke tappat intresset för att hitta på saker (Nylander, 2003; Assarsson, 2015). Att 

känna att man bär på allt ensam var förekommande hos partnerna och att inte kunna dela med 

sig av det svåra i livet var tungt och energikrävande (Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015). 

Assarsson (2015) beskrev att det var svårt att vara den trygga punkten när hon själv mådde 

dåligt.  

 

“Själv fungerade jag rutinmässigt och endast därför att jag var tvungen för Clarys 

skull. Jag försökte hålla igång och göra saker så som jag alltid har gjort, men 

motivationen saknades och allting gick på halvfart.”  (Nylander, 2003 s.188) 

 

Det börjar bli ohållbart 

Många kände att de inte orkade och inte hade tillräckligt med kunskap om Alzheimer för att 

klara av att vårda sin partner. Ett förhållande där den ena partnern oupphörligt gav av sin 

kunskap, svarade på frågor och alltid fanns tillhands utan att få något tillbaka var 

energikrävande. Med få stunder till återhämtning tog ofta energin slut och hemsituationen 

blev därför ohållbar (Martinus, 2016 Nylander; 2003; Leissner Andersson, 2011; Assarsson, 

2015). Att ständigt finnas till hands och att ta alla oändliga diskussioner krävde all energi 

(Assarsson, 2015). Känslan av otillräcklighet och maktlöshet var följaktligen vanligt 

förekommande hos alla partnerna. Maktlöshet över att inte kunna påverka eller hindra den 

fortlöpande sjukdomen och otillräcklighet över att inte alltid klara av att vårda den sjuke 

ensam (Martinus, 2016; Nylander, 2003; Leissner Andersson, 2011; Alsterlund, 2010; 

Assarsson, 2015). 

 

“Jag hade insett att jag måste skaffa hjälp utifrån på något sätt. Hur stark min 

kärlek än var till Ingemar, hur gärna jag än ville vara med honom varenda minut 

av livet vi hade kvar tillsammans, kände jag att jag var nära bristningsgränsen. 

Fick jag inte ordentlig hjälp snart kunde jag gå under och i nuvarande läge skulle 

det vara lika förödande för Ingemar som för mig.” (Alsterlund, 2010  s.121-122) 
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Ensam är inte alltid starkast 

I denna huvudkategori beskrivs hur partnerna försöker hitta strategier och styrka inom sig 

själva för att klara av situationen. Det beskrivs även hur utomstående kan påverka och 

underlätta situationen.  

 

Verktyg och strategier 

För att klara av att leva med en person med demenssjukdom hade de strategier eller verktyg 

för att få distans till sjukdomen. En viktig källa till välmående var att ha något som gjorde 

dem glada, engagerade och fick dem att varva ner (Nylander, 2003; Alsterlund, 2010; 

Assarsson, 2015). Kunskap om diagnosen gav också en större förståelse och kunde vara till 

hjälp för att inte bli utsatt för större överraskningar i sjukdomsförloppet (Nylander, 2003). Att 

få en diagnos underlättade vilka krav som kunde ställas på den sjuke, vilka ansvar de skulle ta 

på sig, samt gjorde det även enklare att tala om sjukdomen (Leissner Andersson, 2011). Att 

inte ha kunskap eller erfarenheter av Alzheimer sedan tidigare gjorde det svårare initialt att ta 

emot diagnosen. I försök att finna ytterligare kunskap om sjukdomen lästes böcker skrivna av 

anhöriga till personer med demenssjukdom (Alsterlund, 2010). Assarsson, (2015) läste 

således på om sjukdomen för att skapa de bästa förutsättningarna att på bästa sätt bemöta och 

leva med en person med demenssjukdom. Leissner Andersson (2011) såg en lättnad i att 

träffa vården för att få svar på sina frågor och få sjukdomen konstaterad.  

 

“Det är en stor lättnad att du fått en läkartid. Kanske kan jag lasta av mig lite 

oro, ängslan och ansvar? Jag vill förstå vad som händer med dig. Och hur 

framtiden kan se ut. Lära mig acceptera istället för att bli arg och frustrerad. Få 

ett namn på din sjukdom, så att vi kan tala om dina problem utan skam eller 

skuld.” (Leissner Andersson, 2011 s.34) 

 

Utomståendes betydelse  

Hjälp med avlastning från utomstående underlättade vardagen för partnerna, det var ett sätt 

för dem att släppa taget, få tid till att uträtta ärenden och ha egen tid (Martinus, 2016; 

Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015). Att träffa och prata med andra personer i samma sits 

betydde att partnerna kunde dela med sig av erfarenheter och upplevelser till andra personer 

med ökad förståelse för vad de går igenom (Alsterlund, 2010; Assarsson, 2015). Det var 

skönt att prata med personer som förstår vad som händer i deras liv och dessutom slippa 

förklara sjukdomen (Martinus, 2016). Vid besök hos vänner tog vänner ofta över samtalen 

och hanterade den sjuka partnern på ett fint sätt. Detta blev en slags avlastning och 

avkoppling i stunden för den friska partnern (Alsterlund, 2010). En annan skrev att det 

kändes bra att äta lunch tillsammans med deras vänner för att kunna låtsas som att allt var 

som vanligt för en stund (Assarsson, 2015). 

 

“Sven var på pensionärsutflykt med sitt gamla arbete och en arbetskamrat 

hämtade honom på morgonen och körde hem honom på eftermiddagen igen. Det 

kändes så skönt att någon annan tog hand om allt en dag och jag kunde släppa 

taget. Är oerhört tacksam för det.” (Assarsson, 2015 s.120) 



 

16 
 

 

 

DISKUSSION 

 

I resultatet framkom det att tankar om livet och framtiden samt relationen förändras som en 

följd av sjukdomen. Nya förändringar innebär förändrade roller i relationen och utvecklandet 

av nya förhållningssätt för att kunna bemöta den sjuke på bästa sätt. Förändringarna innebär 

en stor påfrestning för båda. Hemsituationen omkullkastas och blir ofta ohållbar vilket 

påverkar den fysiska och mentala hälsan. Detta leder till att de behöver hitta nya strategier 

och ta hjälp av såväl anhöriga som professionella för att klara av vardagen. 

 

Metoddiskussion 

Detta är en kvalitativ studie som utgår ifrån självbiografier skrivna av personer som lever i en 

parrelation med en person som har Alzheimers sjukdom. En kvalitativ metod valdes eftersom 

studiens syfte var att belysa personers upplevelser. Självbiografier valdes i sin tur eftersom de 

är skrivna av personerna själva utan hjälp av medförfattare och som läsare får man ta del av 

deras erfarenheter. Utförlig och detaljrik beskrivning av människors liv kan på så sätt vara 

intressant, även sett ur ett vetenskapligt perspektiv (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Genom att ta 

del av personers egna berättelser får man en inblick i deras livsvärld som även innefattar 

upplevelser av hälsa och lidande. Biografierna kan därför vara en lämplig grund till att svara 

på ett forskningsproblem (Dahlborg-Lyckhage 2012).  

 

Författarna valde att inte göra en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar eftersom 

det blir svårare att få tillgång till individers unika upplevelser och resultatet riskerar att vara 

alltför tolkat eller färgat av artikelförfattarnas förförståelse. En annan anledning till att 

författarna inte valde att göra en litteraturstudie med vetenskapliga artiklar är att dessa 

artiklar är skrivna på engelska. Det kan uppstå språkförbistringar i arbetet med att översätta 

och kondensera texterna till svenska och i denna process riskerar mening och innebörd att 

förvrängas. En annan möjlig metod för denna studie vore dock intervjuer. En fördel med 

intervjustudier är möjligheten att ställa följdfrågor och få mer utförliga svar som svarar mot 

syftet. Författarna valde dock att inte göra en intervjustudie då de inte har någon tidigare 

erfarenhet av att intervjua och för att minska risken att resultatet blir vinklat av frågor ställda 

av författarna.  

 

Sökningen i LIBRIS gav inte möjligheten att göra en detaljerad sökning och resulterade 

därför i många självbiografier som inte uppfyllde inklusionskriterierna. Sökningen 

resulterade i 34 respektive 37 träffar och från dessa valdes fem självbiografier ut som bäst 

passade för studien. En svaghet i studien är att författarna inte fritt kunnat välja utifrån ett 

större antal böcker utan fått utgå från dessa fem självbiografier. En bok skriven 2003 

inkluderades också i studien då den inte visade sig skilja sig alltför mycket från de andra mer 

aktuella böckerna angående sjukdomsdiagnostik, behandling och tillgänglighet inom vården. 

Dessutom upptäcktes inga skillnader i personens upplevelser kring sjukdomen som skulle 

kunna vara relaterat till bokens publiceringsdatum. Situationen ser i stort sett densamma ut 
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idag som för femton år sedan när boken skrevs och det bedömdes inte skett några större 

förändringarna när det gäller Alzheimers sjukdom och hur sjukdomen påverkar anhörigas 

upplevelser av att leva med någon med demenssjukdom. Upplevelserna att leva med en 

person som har Alzheimers bör därför inte skilja sig avsevärt på grund av bokens 

utgivningsår och författarna valde därför att använda boken i studien.  

 

En del av självbiografierna resulterade i ett stort antal citat medan andra böcker gav färre 

citat, vilket kan ha resulterat i att vissa av författarna till dessa självbiografier är mer 

representerade i vissa kategorier av resultatet. I analysen av en text är det vidare svårt att helt 

undvika egen tolkning av texten i någon grad (Graneheim & Lundman, 2004). För att 

undvika att resultatet färgats alltför mycket av författarnas förförståelse samt för att stärka 

tillförlitligheten har författarna därför använt sig av triangulering vid analysen i studien. Detta 

innebär att materialet analyserades först var för sig och sedan tillsammans av de två 

författarna till denna litteraturstudie. Genom att redovisa citat som beskriver resultatet stärks 

verifierbarheten och läsaren kan själv bilda sig en viss uppfattning om hur väl studiens 

resultat speglar datamaterialet (Kristensson, 2014). För att ytterligare stärka tillförlitligheten i 

studien har urval och exempel på analysen redovisats (ibid). Författarna till självbiografierna 

som använts i studien har varierande åldrar, är av båda könen och har olika bakgrunder vilket 

är något som enligt Graneheim och Lundman (2004) stärker trovärdigheten då materialet får 

en stor variation. För att förstärka analysen och överförbarheten av resultatet gjordes en 

noggrann beskrivning av analysprocessen och en kvalitetsgranskning av böckerna. Att 

bedöma överförbarheten är dock helt upp till läsaren (Kristensson, 2014). Vidare har en 

källkritisk granskning av analysmaterialet utförts (se bilaga 2).  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer att många känner en oro inför framtiden och vad som kommer ske. 

Även Czekanski (2017) och Vellone, Piras, Venturini, Alvaro och Cohen (2012) beskriver att 

den friska partnern känner en oro inför framtiden, inför beslut som kommer behöva tas samt 

en rädsla för att inte klara situationen i framtiden. En strategi var att försöka leva för dagen 

och på så sätt undvika att oroa sig för framtiden. Även Bielsten et al (2018) nämner detta som 

en strategi för att hantera tankar om framtiden. Något som framkom i föreliggande studie är 

dock att flera upplever svårigheter med att leva i nuet på grund av de överhängande 

bekymmer som är relaterade till sjukdomen. Hellström och Torres (2014) beskriver att de 

som har tidigare erfarenheter av Alzheimers kan ha en annorlunda syn på framtiden och 

därmed också förmågan att hantera tankar om framtiden på ett bättre sätt än de utan tidigare 

erfarenheter om sjukdomen. Detta skulle kunna förklara de svårigheter med att leva i nuet 

som vissa upplever då detta är första gången de utsätts för prövningen att ha en anhörig som 

drabbats av Alzheimers.  

 

Många upplever att de glider ifrån sin partner och blir som främlingar för varandra. Harris, 

Adams, Zubatsky och White (2011) har också beskrivit att det är vanligt att glida ifrån sin 

partner som en följd av sjukdomen, men de beskriver även att vissa upplever att sjukdomen 

för dem närmare sin partner, något som dock inte framkommer i föreliggande studie. Tidigare 

studier visar dessutom på svårigheter att behålla en god relation när kommunikationen i 

relationen försämras (Boylstein & Hayes, 2012). Detta framkommer även i denna studien. 
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Kommunikationen blir ensidig och leder till att det känns som man lever parallella liv. 

Czekanski (2017) beskriver att den friska partnern känner en saknad efter ömsesidig 

kommunikation som alltmer försvinner ju längre sjukdomen fortskrider. Enligt Dahlberg & 

Segesten, (2010) är det lättare att finna en mening med livet, hitta det meningsfulla och 

urskilja det meningslösa när människan har en nära relation och god kommunikation med en 

annan människa. Den goda kommunikationen och nära relationen är en stor del av livet, när 

det går förlorat kan det leda till en känsla av att leva parallella liv och den mening och det 

sammanhang de levt i tillsammans kan försvinna eller förändras. 

 

I resultatet framkommer vikten av att försöka minnas det positiva de upplevt tillsammans 

innan sjukdomen och hur den sjuke då var som person. Detta skriver både Czekanski (2017) 

och Harris et al. (2011) om i sina studier. I resultatet framkommer dock att vissa har 

svårigheter med att minnas det goda från livet innan sjukdomen. Det framkommer även att 

vissa förlorar känslorna för sin partner på grund av situationen. Det är av stor vikt för 

samtliga att försöka bevara kärleken och gemenskapen i relationen, något även Harris et al. 

(2011) nämner i sin studie. Pozzebon et al. (2016) beskriver humor och att göra saker 

tillsammans som viktigt för att bevara samhörigheten och gemenskapen i relationen. Att ge 

kärleksförklaringar, visa närhet och ömhet, men även att få uppskattning från sin sjuka 

partner visade sig vara viktigt för att bevara kärleken i resultatet för denna litteraturstudie. 

  

I och med att sjukdomen fortskrider förändras roller i förhållandet och den friska partnern tar 

på sig mer ansvar för det sociala, hushåll och att finnas till hands. Harris et al. (2011) nämner 

att det kan vara tungt att få en ny roll med alltför mycket ansvar. Även Boylstein och Hayes 

(2012) skriver i sin studie om hur roller förändras och hur den friska partnern tar på sig mer 

ansvar, att allt förändras på grund av sjukdomen; vardagen, att ta gemensamma beslut och 

balansen i förhållandet. En stor förändring är att bli ensam om att ta hand om hemmet, vilket 

även framkommer i föreliggande studie. Dahlberg & Segesten (2010) menar att för att uppnå 

hälsa måste människan känna balans i livet både till en själv och i relationen med 

medmänniskor.  

 

Förändringarna i relationen till den sjuke leder ofta till stark stress hos den friska partnern och 

att paret dessutom blir dessutom mer isolerade än tidigare (Boylstein & Hayes, 2012). Något 

som framkommer i resultatet och som även Johnston och Terp (2015) nämner är hur stressen 

hos den friska partnern i sin tur påverkar den sjuke negativt, vilket kan leda till att den friska 

partnern känner att denne behöver lägga band på sina känslor eller ändra sitt förhållningssätt 

och bemötande mot den sjuke. Det ökande beroendet hos den sjuka kan leda till frustration 

hos den friska partnern (Johnston & Terp 2015), som kan få svårigheter att hantera sina 

känslor eller få skuldkänslor, vilket framkommer i föreliggande studies resultat.  

 

Flera partners upplever att egentiden blir mer viktig och är en källa för återhämtning. Detta är 

något som tidigare studier också tyder på. Tatangelo, McCabe, Macleod, och You (2018) 

beskriver vidare att egentiden egentligen inte räcker till för att kunna återhämta sig. I 

föreliggande studies resultat är det vanligt förekommande att känna en skyldighet av att vara 

lojal och inte lämna den sjuke. Den friska partnern känner också att hen själv inte får bli sjuk 

då det skulle bli svårare att vårda och ta hand om den sjuke. Tatangelo et al. (2018) beskriver 
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på liknande sätt hur den friska partnern känner att det är viktigt med återhämtning för att 

kunna vårda sin sjuka partner. Samtidigt kommer deras sjuka partners hälsa före allt och det 

finns därför inte mycket tid för att ta hand om sin egen hälsa. De friska känner med tiden ett 

ökande behov att ta hand om sig själva för att klara av situationen (Czekanski 2017). Även 

Vellone et al. (2012) beskriver en vanligt förekommande rädsla över att bli fysiskt och 

psykiskt utmattad. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver vikten av hur man förhåller sig 

till valen som rör den egna hälsan och inställning till de val och påfrestningar man utsätts för. 

Det gäller att se att det finns valmöjligheter även i situationer där det inte verkar finnas några. 

I vardagen ställs man inför ständiga val och i svåra situationer som denna kan det vara svårt 

att se att man ändå har ett val att ta hand om sig själv. Detta är något som framkommer även i 

denna studie, den friska partnern ser inte valmöjligheterna och när möjligheter för egen tid 

och återhämtning dyker upp resulterar det i skuldkänslor.  

 

Den friska partnern upplever således stress, utmattningssymptom och förlorad livsglädje när 

den sjuke tar upp all tid. I tidigare studier beskrivs hur minskad rörelsefrihet leder till sämre 

välbefinnande och hälsa hos partners som lever med en person med demenssjukdom (Vellone 

et al. 2012). När stress, höga ambitioner och krav blir för mycket resulterar det i ohälsa och 

försämrat välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Att ha en mening i vardagen gör att 

den blir enklare att klara av situationen även om man utsätts för stora prövningar. Utan 

mening i livet blir det svårare att klara av vardagen (Dahlberg & Segesten, 2010). I resultatet 

framkommer att många partners upplever vardagen som tung och outhärdlig, detta skulle 

kunna vara en följd av minskad egen tid för återhämtning som resulterar i sämre mående, 

tappad livsglädje och en minskad mening med livet. Brist på emotionellt stöd från sin sjuka 

partner som tidigare var det största emotionella stödet och att inte ha samma frihet för att 

delta i sociala sammanhang försämrar den mentala hälsan för partnern. Brist på förståelse 

utifrån gör att de uteblir från sociala sammanhang (Tatangelo et al. 2018).  

 

Harris et al. (2011) nämner hur användandet av tålmodighet kan vara en strategi för att ta sig 

igenom de svårigheter som sjukdomen medför. Wawrziczny et al. (2016) beskriver hur god 

kommunikation sinsemellan parterna underlättar för att kunna bemöta den sjuka på lämpligt 

sätt. Detta kan dock bli problematiskt eftersom kommunikationen försämras under 

sjukdomsförloppet och den friska partnern får istället utveckla en lyhördhet och ett följsamt 

förhållningssätt för att kunna anpassa sig efter den sjuke.  

 

Myhre et al. (2018) beskriver hur mer kunskap om sjukdomen underlättar förståelse och 

hantering av situationer. I resultatet framkom också att partnerna försökte få kunskap om 

diagnosen för att bättre hantera situationen. Czekanski (2017) beskriver att denna kunskapen 

ofta fås från stödgrupper eller genom att läsa sig till detta. Att prata med andra om sin 

situation och på så sätt få förståelse, samt att slippa förklara sig upplevs också vara värdefullt 

för den friska partnern (ibid.). Även Harris et al. (2011) beskriver hur stödgrupper och vänner 

är viktiga för att klara av situationen och hitta en ny mening och nya perspektiv i relation till 

sjukdomen och dess förlopp. Sjuksköterskan har också en viktig roll för att främja den friska 

partnerns hälsa genom att samtala, stötta och informera.  
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Studiens resultat visar också att stödet från vänner och bekanta i sociala sammanhang blir en 

avlastning för den friska partnern som kan luta sig tillbaka och koppla av tillsammans med 

sina vänner som tar över samtalen med den sjuke. Vellone et al. (2012) beskriver hur 

deltagarna i deras studie upplever att hjälp och stöd från familjen bidrar till en ökad 

livskvalitet. Dahlberg & Segesten (2010) beskriver att det är viktigt när människan lever 

under press att få tid för vila och finna ro i livet, en balans mellan ansträngningar och 

återhämtning för att känna välbefinnande.  

 

Framtida forskning 

Alzheimers sjukdom är en sjukdom som ökar i och med den ökande andelen av äldre i 

befolkningen, vilket innebär att det är fler som kommer bli drabbade av sjukdomen. Det 

innebär även att det kommer bli fler anhöriga som kommer få ansvar för att vårda sin sjuka 

partner. Mer forskning behövs därför inom detta området för att få en bredare förståelse för 

den belastning anhöriga utsätts för. Det är viktigt att få förståelse för och kunna ta hand om 

de anhöriga, förstå vilken press de utsätts för och att kunna ge lämpligt stöd och avlastning 

för att inte även de ska bli sjuka. Med bättre förståelse för hur det är att leva med någon som 

har Alzheimers sjukdom kan vårdpersonal ge bättre hjälp och bemötande när dessa personer 

söker vård och senare under sjukdomsförloppet. Det är även viktigt att ge anhöriga 

information om vilka resurser det finns att tillgå i vården.   

 

Slutsats 

Att leva med en person som har Alzheimers sjukdom medför oro inför framtiden, att 

vardagen förändras och blir tyngre. Även relationen och den sjuka förändras vilket leder till 

att det inte längre finns någon jämvikt eller balans i förhållandet. Att behöva ta ett så stort 

ansvar kan leda till att hälsan försämras och många upplever svårigheter med hur de ska 

förhålla sig till sin partner. Mer information och kunskap gör det enklare för den friska 

partnern att acceptera och hantera sin situation. Här har sjukvården och sjuksköterskan ett 

ansvar att informera och stötta för att underlätta livssituationen för den friska partnern.  
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Bilaga 1 

Sökschema 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal träffar Utvalda självbiografier 

20181022 

Libris 

Demens +  

Biografi 

Svenska  34 Den längsta ronden [ljudupptagning] (2010) 

Stiltje [ljudupptagning] (2003) 

Allt är inte som vanligt (2011) 

20181022 

Libris 

Alzheimer +  

Biografi 

 37 Igår sjöng näktergalen (2016) 

Ett långsamt farväl (2014) 

 

 

  



 

 

 
 

Bilaga 2 s.1(3) 

Kvalitetsgranskning 

 

Bok Typ av 

litteratu

r  

Förlag Ansvarig 

utgivare 

Författare, 

kompetens, 

perspektiv, mål med 

boken 

Vilket år 

trycktes boken  

Kvalitetsgranskn

ing 

Varför boken 

kan användas 

för studien 

Assarsson, K. 

(2015) 

 

Ett långsamt 

farväl  

Biografi IDUS förlag  Ulla 

Assarsson 

Ulla Assarsson har 

tidigare arbetat med 

chefsutveckling och 

personlig coach.  

Hennes mål mål med 

boken är att bidra med 

erfarenheter av hur det 

är att vara anhörig i 

demenssjukdom.  

 

Boken trycktes 

2015, två år efter 

att hennes man 

flyttat in på ett 

demensboende.  

Boken granskades 

av förlaget innan 

publicering. 

Boken handlar 

om Ullas egna 

upplevelser av att 

leva med en 

alzheimersjuk 

man. 

Alsterlund, E. 

(2010) 

 

Den längsta 

ronden - om 

kärlek, 

demenssjukdom 

och anhörigvård 

Biografi Stockholm: 

Forum. 

Edna 

Alsterlund 

Författaren är Edna 

Alsterlund, journalist 

som med boken vill 

belysa anhörigas utsatta 

och svåra situation och 

hoppas att boken ska 

kunna hjälpa andra i 

samma situation.  

 

Boken trycktes 

2010, ett år efter 

partnerns död. 

Boken granskades 

av förlaget innan 

publicering enligt 

hemsida. 

Edna skriver om 

hur vardagen 

förändras och hur 

tungt och 

krävande det är 

att vårda sin 

Alzheimersjuke 

man. 

 



 

 

 
 

Bilaga 2 s.2(3) 

 

Martinus, E. 

(2016) 

 

Igår sjöng 

näktergalen  

Biografi 
Stockholm: 

Carlssons. 

Eivor 

Martinus 

Eivor Martinus arbetar 

med att översättare 

inom teater.  

Boken trycktes 

2016, två år efter 

partnerns död.  

Boken granskades 

av förlaget innan 

publicering.  

Eivor skriver om 

hur hennes mans 

värld rasa 

samman efter en 

Alzheimer 

diagnos och hur 

hon kämpar för 

att han ska få 

leva ett normalt 

liv i många år. 

Andersson 

Leissner, I. 

(2011) 

 

Allt är inte som 

vanligt 

Biografi 
Göteborg: 

B4press. 

Inga 

Andersson 

Leissner 

Ingela Andersson 

Leissner är psykolog 

och familjeterapeut och 

har tidigare gett ut 

böcker om psykologi 

och pedagogik 

Boken trycktes 

2011, 

författarens 

partner bor då 

fortfarande 

hemma.  

Boken är 

kvalitetsgranskad 

av redaktören Rita 

Riestola 

Inga skriver om 

hur det är att bli 

anhörig och hur 

roller förändras. 

Hon beskriver 

kampen mot 

Alzheimers 

sjukdom som 

drabbat hennes 

man samt 

svårigheterna 

detta medför.  

 

 



 

 

 
 

Bilaga 2 s.3(3) 

Nylander, T. 

(2003) 

 

Stiltje 

Biografi  Stockholm: 

Nautiska 

förlaget.  

Torsten 

Nylander 

Författaren är Torsten 

Nylander som skrivit 

flertalet böcker tidigare.  

Boken trycktes 

2003, samma år 

som partnern 

flyttar till ett 

boende. 

Boken granskades 

av förlaget innan 

publicering. 

Torsten berättar 

om han och hans 

frus liv 

tillsammans och 

hur Alzheimers 

sjukdom vänder 

upp och ned på 

deras tillvaro. 

Han beskriver 

kampen mot sin 

frus sjukdom och 

det växande 

ansvar han får ta 

i och med 

sjukdomen.  
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