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SAMMANFATTNING 
Bakgrund 

Alzheimers sjukdom är en av de stora folksjukdomarna och är den fjärde vanligaste 

dödsorsaken i Sverige. Alzheimers kan kallas för anhörigsjukdom, då det är vanligt att 

anhöriga vårdar sin familjemedlem under sjukdomens förlopp. Alzheimers är en 

sjukdom som på många sätt försämrar tillståndet hos den sjuka, vilket medför en stor 

belastning både fysiskt och psykiskt för de anhöriga som vårdar.  

Syfte 

Syftet är att undersöka anhörigas erfarenheter av att vårda sin make/maka med 

Alzheimers sjukdom i hemmet.  

Metod 

Arbetet är en systematisk litteraturstudie och både kvalitativa och kvantitativa studier 

används för att få en helhetsbild av anhörigas erfarenheter av att vårda sin make/maka 

med Alzheimers. Tio artiklar utgör grunden för examensarbetets resultat.  

Resultat 

Resultatet består av tre kategorier: Anhörigas tankar om första tiden efter beskedet om 

diagnosen, anhörigas livskvalitet och sjukdomens påverkan på relationen. I resultatet 

framgick det att de anhörigas erfarenheter av att vårda sin make/maka skiljde sig 

mycket åt. Anhöriga beskrev att deras livskvalitet och relation med sin partner 

förändrades på flera sätt i takt med sjukdomens förlopp.  

Slutsats 

Examensarbetet visar tydligt på hur viktiga de anhöriga är för sin make/maka. För att 

kunna bedriva en god vård i hemmet åt sin partner bör vårdpersonal kontinuerligt 

uppmärksamma och bekräfta den insats de anhöriga gör. Män och kvinnors erfarenheter 

av att vårda skiljde sig på flera sätt, i form av stöd och bekräftelse från omgivningen. 

Författarna anser att de anhöriga idag, oberoende av kön, bör få det stöd de är i behov 

av.  

 

Nyckelord 
Alzheimers sjukdom; make/maka; erfarenheter  
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1 INLEDNING 
Alzheimers är en sjukdom som påverkar vardagen på många sätt för den drabbade, men 

även för övriga familjemedlemmar och människorna som står personen nära. Det är 

därför lätt att förstå varför den ofta kallas för anhörigsjukdom (Basun, 2013). Personer 

som drabbas av Alzheimers vårdas ofta i hemmet, vilket kan medföra en ökad 

påfrestning för de anhöriga. Trots denna påfrestning upplever vi att många anhöriga 

väljer och ser det som en självklarhet att vårda sin närstående i hemmet. Med denna 

uppsats vill vi lyfta fram och ha de anhöriga i fokus när det gäller Alzheimers sjukdom, 

för att ge en inblick i deras vardag och hur de anhöriga påverkas. Vi hoppas att vår 

uppsats ska kunna ge vårdpersonal ökad förståelse för de anhörigas situation.  

 

2 BAKGRUND 

2.1 Alzheimers sjukdom 
Alzheimers sjukdom är en av de stora folksjukdomarna och är den fjärde vanligaste 

dödsorsaken i Sverige. Sjukdomen är en av de vanligaste formerna av demens och utgör 

ca 60% av alla demenssjukdomar (Basun, 2013). Alzheimers sjukdom kan delas in i 

tidig debut (40-65 år) och en sen debut (efter 65 år) och förloppen för de båda typerna 

kan skilja sig åt då den tidigt debuterande formen ofta har ett snabbare sjukdomsförlopp 

(Skog, 2009). Neuropsykiatriska symtom i form av beteendemässiga och psykiska 

symtom är vanliga vid Alzheimers sjukdom och dessa beteendesymtom kan delas in i 

fyra olika huvudgrupper: affektiva symtom, hyperaktivitet, psykossymtom och apati. 

Den vanligaste formen av beteendestörning är apati där personen blir tillbakadragen och 

slutar intressera sig för tidigare intressen och för omvärlden. Affektiva symtom kan visa 

sig i depression, ångest/oro och irritabilitet. Förutom depression är psykossymtom 

vanliga, med olika former av hallucinationer och vanföreställningar för personer med 

Alzheimer (Basun, 2013). Sjukdomsförloppet och tidsaspekten från diagnos till döden 

varierar mellan 2 och 20 år, men den vanligaste sjukdomstiden har beräknats vara ca 10 

år (Edberg, 2011). Det finns flera kända riskfaktorer för att drabbas av Alzheimers 

sjukdom, där ålder och ärftlighet är de vanligaste faktorerna. Sjukdomen har även visat 

sig ha ett samband med högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes och aterosklerotisk 

sjukdom (Basun, 2013).  

 

2.2 Anhörigsjukdom 
Alzheimers sjukdom kan beskrivas som en anhörigsjukdom, då det är ett tillstånd som 

ofta kräver mycket stöd och omvårdnad från de anhöriga som står nära personen 
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(Andersson, 2011). Att makar tar hand om varandra genom hela livet och vårdar sin 

make/maka med Alzheimers sjukdom är väldigt vanligt (Skog, 2009). Sjukdomen har 

ett smygande och långdraget förlopp och rollen som vårdande anhörig blir därmed ofta 

inget medvetet val. Det handlar istället om en långsam process att växa in i rollen 

samtidigt som sjukdomen fortskrider och plötsligt inser man att man är den vårdare man 

är (Grafström, 2013). Att som anhörig vårda en familjemedlem med Alzheimers 

sjukdom innebär en stor påfrestning för den anhöriga och är både psykiskt och fysiskt 

tungt, särskilt i den tidiga fasen av sjukdomsförloppet då det kan vara svårt att veta hur 

man ska hantera de symtom som uppkommer (Skog, 2009). Det kan uppstå situationer 

kopplade till de sjukdomssymtom och beteendestörningar som uppkommer vid 

sjukdomen som den anhöriga kan ha svårt att klara av. Det kräver därför mycket 

kunskap, engagemang och tålamod för att kunna möta den sjuka familjemedlemmen på 

ett bra sätt. I många fall kan den anhöriga vara den enda person som förstår vad den 

sjuke pratar om och ger för signaler. Det är denna typ av vård och bekräftelse som den 

anhöriga är bäst på att ge (Grafström, 2013). Tidigare studier har belyst vad det 

praktiskt innebär att vårda en familjemedlem i hemmet och redovisat dem som 

övervakning för den sjuka, att stimulera och aktivera sin familjemedlem samt hjälp med 

ADL (Jansson, Nordberg & Grafström, 2001). Med ADL menas hjälp med aktiviteter 

och stöd i det dagliga livet, t.ex. hjälp med hygien, påklädning och matning (Grafström, 

2013).  

 

2.3 Definitioner 
Anhöriga: I arbetet syftar anhöriga till make/maka/livspartner.  

Författarna: I arbetet syftar det till de författare som har skrivit examensarbetet.  

 

2.4 Teoretisk referensram 
Livsvärldsteorin utgör grunden i arbetets teoretiska referensram. Livsvärlden är ett 

filosofiskt begrepp som har utvecklats av Edmund Husserl, Martin Heidegger, Maurice 

Merleau-Ponty och Hans-Georg Gadamer. Livsvärlden kan beskrivas som världen så 

som individen uppfattar den, och är högst personlig och unik för varje individ. Genom 

denna kan människan tolka omvärlden via sina egna upplevelser, men även via 

samspelet med andra människor. Livsvärlden är svår att uppfatta och kan vara svår att 

urskilja med våra sinnen. Med livsvärlden som grund kan människan också få en 

förståelse för både tid och det rumsliga. Tid kan upplevas på olika sätt och behöver inte 

alltid vara den tid som mäts med klockan. Varje människa ser en mening och en 
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innebörd med rummet utifrån sitt eget perspektiv. Livsvärldsteorin utgör en filosofisk 

grundbult i vårdvetenskapen och i den inkluderas både närstående och vårdare 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

3 PROBLEMFORMULERING 
Att som anhörig vårda sin make/maka med Alzheimers kan medföra en påfrestning både 

psykiskt och fysiskt. I och med att sjukdomen succesivt försämrar den drabbades 

minnesfunktion, kan ge beteendemässiga och psykiska symtom i form av depression 

och aggressivitet, finner författarna det intressant att undersöka hur anhörigas relation 

med sin partner förändras. Ytterligare frågor som väckts gällande anhörigas situation är 

huruvida de anser att deras livssituation och livskvalitet förändrats under 

sjukdomsprocessen. Sjukdomen varierar mellan varje individ, och då även 

erfarenheterna hos de anhöriga. Därför syftar arbetet till att undersöka deras unika 

upplevelser, samt att få en bild över likheter och skillnader i anhörigas erfarenheter.  

 

4 SYFTE 
Syftet är att undersöka anhörigas erfarenheter av att vårda sin make/maka med 

Alzheimers sjukdom i hemmet.  

 

5 METOD 
En systematisk litteraturstudie med både kvalitativa och kvantitativa studier användes 

för att få en helhetsbild av anhörigas erfarenheter av att vårda sin make/maka med 

Alzheimers. En kvalitativ studie syftar till att beskriva och utforska egenskaperna av ett 

fenomen, medan en kvantitativ studie beskriver resultatet med hjälp av siffror och 

tabeller (Forsberg & Wengström, 2013). Datainsamling har gjorts med stöd av 

Östlundhs (2012) beskrivning av informationssökning.  

 

5.1 Litteratursökning  

Sökningen gjordes i omvårdnadsdatabaserna Cinahl, PsykINFO och Pubmed för att 

finna vetenskapliga artiklar. Svensk MeSH (medical subject heading) användes för att 

hitta sökord som kunde vara relevanta och passa syftet. För att säkerställa att artiklarna 

som söktes fram var publicerade i vetenskapliga tidsskrifter användes avgränsningen 

Peer rewiewed och Research article. För att säkerställa att artiklarna var vetenskapliga 

gjordes en manuell granskning genom att i Cinahl och PsykINFO kopiera varje artikels 

ISSN-nummer för att kontrollera i Ulrichsweb. I Pubmed fick författarna via Medline 



  
 

4 

fram ett IS-nummer som kontrollerades i Ulrichsweb (Östlundh, 2012). I den första 

sökningen i Cinahl användes orden Alzheimers disease (5649 träffar) och spousal care 

(321 träffar). Alzheimers disease söktes med hjälp av Suggest Subjects Terms för att se 

att sökordet var relevant. Det gjordes en fritextsökning på sökordet spousal care, som 

sedan kombinerades tillsammans med Alzheimers disease. Sökningen gav tillsammans 

16 träffar. I den andra sökningen i Cinahl användes sökorden Alzheimers disease och 

Spouses. Vid sökningen av orden användes Suggest Subjects Terms och Major concept, 

det sistnämnda för att sökordet skulle vara huvudämne i de artiklar som söktes fram. 

Subheading Psychological factors valdes även på båda sökorden för att sökningen skulle 

fokusera på artiklar om människors psykiska mående. Kombinationen mellan dessa 

sökord gav 28 träffar. I databasen PsykINFO användes Thesaurus för att få fram 

relevanta sökord, sökorden Alzheimers disease (27845 träffar), Caregivers (13686 

träffar) och Spouses (6617 träffar) användes. Den kombinerade sökningen gav 45 

träffar. I databasen Pubmed användes MeSH Database med sökorden Alzheimers 

Disease och Spouses. Restrict to MeSH Major Topic användes för att vara säkra på att 

de sökorden som valts skulle vara huvudämnen i artikelsökningen. Psychology valdes 

som subheading i sökningen av båda sökorden. Den kombinerade sökningen av 

sökorden gav 39 träffar. Det gjordes en andra sökning i Pubmed med sökorden 

Alzheimers disease (47009 träffar), Spouses (3572 träffar) och Caregivers (12622 

träffar) där Restrict to MeSh Major Topic valdes. Sökorden kombinerades och 

resulterade i 74 träffar. I samtliga databaser användes det booleska sökordet AND för att 

sökningen skulle kombineras med de valda sökorden (Forsberg & Wengström, 2013). 

Sökningarnas tillvägagångssätt redovisas i bilaga A.  

 

5.2 Urval 

Den första sökningen i Cinahl resulterade i 16 artiklar, där samtliga abstracts lästes 

igenom av författarna. En artikel som passade arbetets syfte valdes. Den andra 

sökningen i Cinahl resulterade i 28 artiklar, varav samtliga abstracts lästes och två 

artiklar valdes. Den första Pubmedsökningen resulterade i 39 artiklar, samtliga abstracts 

lästes och tre artiklar valdes. Den andra artikelsökningen i Pubmed gav 74 träffar, efter 

att abstracten hade lästs igenom valdes tre artiklar. Sökningen i PsykINFO gav 45 

träffar, varav samtliga abstracts lästes och av dem valdes tre artiklar. Urvalet av artiklar 

gjordes främst för att de skulle passa examensarbetets syfte med att fokusera på 

anhörigas erfarenheter av att vårda sin make/maka med Alzheimers. Inklusionskriterier 
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som valdes vid artikelsökningen var att de anhöriga ska vårda eller ha vårdat sin 

make/maka i hemmet. Det fanns artiklar där syftet var att undersöka anhörigas 

erfarenheter av att vårda sin make/maka, i dessa studier deltog inte enbart anhöriga till 

personer med Alzheimers sjukdom, utan även sjukdomar som ALS och stroke. Dessa 

artiklar valdes bort av författarna, då det var svårt att i artiklarna urskilja de olika 

erfarenheterna hos de anhöriga. Avgränsningen av de artiklar som valdes fokuserade på 

de artiklar som handlade om anhörigas erfarenheter av att vårda sin sjuka 

familjemedlem, medan de artiklar som hade fokus på vårdpersonalens erfarenheter av 

att vårda valdes bort.  

 

5.3 Kvalitetsgranskning 
All forskning som används i uppsatsen ska vara noggrant utvärderade och granskade för 

att säkerställa en god kvalitet och evidens innan de används. Kvalitetsgranskningsmallar 

som har använts i uppsatsen är tagna från de exempel som Forsberg och Wengström 

(2013) redovisar. Granskningen har gjorts med hjälp av poängsättning. De frågorna med 

svarsalternativ i form av ja/nej har en poäng givits till de svar som har varit 

eftersträvade. De frågor där svaren ges i text har en poäng getts om det har funnits 

möjlighet att finna tydliga svar i texten. För den kvalitativa granskningsmallen har 

följande poängsättning gjorts: maxpoäng: 33p. Låg kvalitet: 0-20p. Medelkvalitet: 21-

26p. Hög kvalitet: 27-33p. För den kvantitativa granskningsmallen har följande 

poängsättning gjorts: maxpoäng: 18p. Låg kvalitet: 0-8p. Medelkvalitet: 9-14p. Hög 

kvalitet: 15-18p. Fem artiklar fick efter kvalitetsgranskningen hög kvalitet och fem 

artiklar fick medel kvalitet. Två artiklar valdes bort efter kvalitetsgranskningen då de 

inte uppfyllde de krav som eftersträvades i syftet. En översikt och presentation över de 

artiklar som valts finns i bilaga B.  

 

5.4 Analys 

Analys av de kvalitativa artiklarna gjordes med hjälp av förklaringen kring manifest 

innehållsanalys. Författarna till uppsatsen blev inspirerade av metoden som beskrevs av 

Forsberg och Wengström (2013) och därför valdes denna analysmetod. De beskriver 

hur analysen på ett systematiskt och stegvist sätt kan göras för att få fram kategorier för 

att kunna beskriva det fenomen som forskningen belyser. Det görs genom att analysera 

det synliga i texten och syftar till att ge en objektiv syn på textens innehåll (Forsberg & 

Wengström, 2013). Första steget på analysen var att författarna på olika håll läste 
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igenom samtliga artiklar flera gånger för att få en helhetsbild av materialet. När 

författarna hade fått en bred förståelse för innehållet i artiklarna valde de på varsitt håll 

ut de stycken i texterna som de ansåg passade arbetets syfte. De stycken som varje 

författare hade valt ut lästes igenom igen för att författaren sedan med hjälp av 

färgpenna kunna hitta mönster i texter med liknande innehåll. Författarna arbetade 

sedan tillsammans fram de kategorier som de ansåg lämpliga utifrån de mönster som 

hade framkommit i de utvalda texterna. Tre kategorier bearbetades fram, varav 

författarna på varsitt håll återigen med färgpenna kunde hitta olikheter och likheter i de 

stycken som tillhörde en kategori. Likheterna i texterna låg sedan till grund till de 

subkategorier som under tiden arbetades fram. De kvantitativa artiklarna lästes igenom 

och fördes över i text av författarna. Den text som analyserats fram ur de kvantitativa 

artiklarna sammanfördes på samma sätt som de kvalitativa artiklarnas stycken in i 

kategorier och subkategorier. Analysen innebar då att författarna till examensarbetet 

gick från helheten i artiklarna till delar, i form av de stycken som valdes ut, till nya 

helheter i en sammansmältning av de stycken som bildade kategorier och subkategorier. 

Vid de tillfällen då båda författarna hade valt olika subkategorier till samma textstycke 

gick de tillbaka till originaltexten i artikeln. Detta för att återigen se helheten för det 

valda stycket och kom därefter i samråd fram till vilken subkategori som i det aktuella 

fallet var lämpligast för stycket. Analysen av de artiklar som har valts i arbetet 

resulterade i tre kategorier och nio subkategorier.  

 

5.5 Etiska överväganden  
Forsberg och Wengström (2013) belyser vikten av att författarna före arbetets början har 

gjort etiska överväganden kring det ämne som arbetet kommer att handla om. För-

fattarna till uppsatsen har försökt att ha en öppenhet och följsamhet till de texter som 

har lästs. Detta för att på bästa sätt kunna få en förståelse för texterna utan att bli styrd 

av sin eventuella förförståelse eller tidigare antaganden som har funnits kring ämnet. 

Författarna har efter bästa förmåga analyserat texterna från engelska till svenska, och är 

medvetna om eventuella feltolkningar som kan ha gjorts. Författarna har använt 

korrekta referenser i arbetet.  
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6 RESULTAT 
Resultatet uppdelas i tre kategorier samt nio subkategorier. Indelning visas i tabellen 

nedan. 

Kategori Subkategori 

 
  

Att som anhörig växa in i vårdarrollen 

 Anhörigas tankar om första tiden 

efter beskedet om diagnosen 
Upplevelser av att vårda  

 

  

Anhörigas tankar om hjälp i form av daglig 

verksamhet/vårdboende  

 
  

Förändrad livssituation för de anhöriga 

 Anhörigas livskvalitet Anhörigas känslor av stress, ilska och sorg   

 

  

Anhörigas strategier för att hantera sina 

känslor 

 

  

 

Att som anhörig skapa nya identiteter i 

relationen 

 

 Sjukdomens påverkan på 

relationen 

Aspekter på förändringar i relationen 

mellan make/maka 

 

  

Anhörigas känsla av ökad närhet i 

relationen 

  

6.1 Anhörigas tankar om första tiden efter diagnosen  
6.1.1 Att som anhörig växa in i vårdarrollen 

Anhöriga beskrev beskedet om sin partners diagnos Alzheimers sjukdom som en stor 

sorg, men även som en känsla av lättnad. De hade då fått den förklaring kring de 

beteendeförändringar och symtom som deras make/maka hade visat under en viss tid 

och som de anhöriga hade undrat över (Ducharme, Kergoat, Antoine, Pasquier & 

Coulombe, 2013; Bakker, Vugt, Vernooij-Dassen, van Vliet, Verhey & Koopmans, 

2010). Då sjukdomen har en långsam process innebar det för de anhöriga att de fick 

växa in i vårdarrollen i takt med att sjukdomen utvecklades. De fick lära sig om vad 

som kunde förväntas av sjukdomen och de olika stadierna, samt att kunna acceptera hur 

framtiden kommer att se ut (Harris, Adams, Zubatsky & White, 2011; Calasanti & 

King, 2007; Ducharme et. al., 2013; Bakker et. al., 2010; Paun, 2003). Till en början 

beskrev flera anhöriga om hur de hade sökt information om sjukdomen i böcker och på 

internet då de hade upplevt svårigheter att få informationen genom vården (Ducharme 

et. al., 2013). De anhöriga berättade om hur de sedan långsamt kunde hitta sina 

strategier för hur de i livet skulle möta sin make/maka och dennes sjukdom med de 

beteendeförändringar och symtom som uppkom (Harris et. al., 2011; Paun, 2003; 
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Boylstein & Hayes, 2012). Det fanns dock anhöriga, främst männen, som kände sig 

obekväma och hade svårt att hitta sin roll som vårdgivare, särskilt i början när de hade 

svårt att helt förstå sjukdomen och dess utveckling (Paun, 2003; Calasanti & King, 

2007; Harris et. al., 2011). Männen uppgav att när de senare insåg att de hade tagit sig 

förbi den förut obekanta situationen och lärt sig hantera de beteenden och symtom deras 

partner hade visat, kunde de istället se de nya beteenden som uppkom som en utmaning. 

Det gav dem styrka att våga göra fel för att lära sig hur de nästa gång skulle göra rätt 

(Calasanti & King, 2007). Att bli vårdgivare åt sin make/maka verkar inte ha varit något 

direkt beslut eller val för dem, det var för många anhöriga en självklarhet för dem att 

finnas där för sin livspartner. De flesta kvinnorna i studierna refererade till sina 

äktenskapslöften, då de i och med dem hade lovat varandra att älska varandra i nöd och 

lust. De berättade även om deras värderingar i livet som handlade om att vara en 

medmänniska och hjälpa de som stod dem nära (Paun, 2003; Perry, 2002).  

 

6.1.2 Upplevelser av att vårda  

Något som återkom kring anhörigas upplevelser av att vårda sin make/maka var känslan 

av att ständigt behöva övervaka sin sjuka familjemedlem för att kunna säkerställa deras 

säkerhet. Rädslan av vad som kunde hända om de anhöriga inte var närvarande beskrevs 

av flera anhöriga, och de menade att hela deras liv kretsade kring Alzheimers sjukdom. 

De anhöriga ansåg att de kunde se tydliga skillnader på sin partners beteende relaterat 

till ökad oro om vederbörande kände sig lämnade och ensamma. Detta gav en känsla av 

krav att alltid vara i närheten av sin make/maka för att få dem att känna sig trygga 

(Boylstein & Hayes, 2012; Bakker et. al., 2010). De anhöriga som hade svårigheter att 

acceptera de nya beteenden som framkom i takt med sjukdomen, hade därför större krav 

på sig själva att ständigt övervaka sin make/maka (Perry, 2002). En man beskrev hur 

han på kvällen när de skulle sova knöt ett band kring fotleden hos sin fru och sig själv, 

detta för att själv vakna de gånger hans fru klev upp ur sängen. Detta var det enda sättet 

för honom att kunna hålla kontrollen över sin fru för att undvika olyckshändelser 

(Calasanti & King, 2007). Anhöriga berättade om situationer när de skämdes för de nya 

beteenden deras make/maka visade i sociala sammanhang. Detta beskrevs som ett 

problem, då de ständigt oroade sig över vad andra tänkte om den sjuka maken/makan. 

Kvinnor verkade ha upplevt detta som ett större problem än männen i studierna (Hayes, 

Boylstein & Zimmerman, 2009; Boylstein & Hayes, 2012). En kvinna berättade om hur 

hennes man plötsligt hade börjat dansa när de befann sig bland folk, och hur hon 

skämdes när hon såg hur folk tittade på honom. Hon beskrev hur jobbigt det var att hon 
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brydde sig om vad andra tänkte om honom, men även hur ont det gjorde att se honom 

bete sig på sätt som han aldrig skulle ha gjort före sjukdomen (Boylstein & Hayes, 

2012). Det beskrevs i studier att innebörden av att vårda sin make/maka med 

Alzheimers sjukdom handlar mycket om att hjälpa till med ADL, såsom personlig 

hygien och påklädning. Det handlar även om att kunna göra vardagen begriplig för sin 

make/maka, då förmågan att förstå hur saker fungerar försämras med sjukdomen. Det 

kan handla om att behöva visa hur en sked eller diskborste används, eller visa vägen till 

toaletten (Perry, 2002; Calasanti & King, 2007). Flertalet av männen beskrev hur de 

hade svårigheter i början med att hjälpa sina fruar med den personliga hygienen. Ett par 

av männen beskrev det som en kamp att duscha sin fru då kvinnorna i takt med 

sjukdomen hade utvecklat en rädsla för vattnet och skrek och stretade emot varje gång 

(Calasanti & King, 2007).  

 

6.1.3 Anhörigas tankar om hjälp i form av daglig verksamhet/vårdboende  

Anhörigas tankar och känslor kring att ta hjälp utifrån i form av daglig verksamhet eller 

ett vårdboende för sina anhöriga kretsade mycket kring skuldkänslor gentemot sin 

make/maka. En anhörig berättade om den stora utmaningen kring deras åtagande av 

vårdrollen om att orka psykiskt. Hon beskrev att hon hade fått strida mot sina egna 

önskningar om att ensam vårda sin make och fick ta hjälp av en psykolog för att till slut 

kunna tillåta sig själv att ta hjälp i form av daglig verksamhet ett par timmar i veckan 

(Bakker et. al, 2010). En kvinna berättade om sina rädslor att inte kunna släppa taget om 

omhändertagandet av sin man. Hon ville inte göra det, men var medveten om att hon 

senare skulle komma att behöva låta honom flytta till ett vårdhem, vilket i nuläget 

skrämde henne (Bakker et. al., 2010). Anhöriga beskrev sina tankar kring 

organisationen på vårdhem. De beskrev att tilltron till att andra skulle kunna ta hand om 

deras partners på samma sätt som de själva gjorde inte var särskilt hög. Det beskrevs 

även rädslor kring att de boende på ett vårdhem skulle bli bortglömda i mängden och att 

de då inte skulle få den ständiga övervakning som de anhöriga ansåg att deras partner 

behövde. Detta resulterade i att vårdboende inte var ett alternativ för de anhöriga (Perry, 

2002; Paun, 2003). De flesta anhöriga såg hjälp i form av vårdhem eller daglig 

verksamhet som den sista utvägen och de ville kunna vårda sin make/maka i hemmet så 

länge som de själva orkade och hade möjlighet till (Paun, 2003; Bakker et. al., 2010; 

Boylstein & Hayes, 2012).  
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6.2 Anhörigas livskvalitet 
6.2.1 Förändrad livssituation för de anhöriga 

Att vårda sin make/maka beskrevs av flera anhöriga som att behöva lägga sitt eget liv åt 

sidan för sin partners skull. De anhöriga som fortfarande var yrkesverksamma beskrev 

att de hade svårt att kunna ha kvar sitt arbete (Bakker et. al., 2010; Ducharme et. al., 

2013). Avslappning och egentid var något som vissa anhöriga ansåg att de inte hade tid 

med (Bakker et. al., 2010). Det fanns dock de anhöriga som tyckte att avslappning och 

egentid var en viktig aspekt för att kunna ta hand om någon annan (Paun, 2003; Shanks-

McElroy och Strobino, 2001; Calasanti & King, 2007). Möjligheten till egentid för 

anhöriga var starkt relaterat till de beteendeförändringar som den sjuka maken/makan 

hade. Ju mer destruktivt beteende patienten hade desto mindre möjlighet till egentid 

(Croog, Burleson, Sudilovsky, & Baume, 2006). Anhöriga beskrev hur hela dagar gick 

till att sköta hushållet, handla, betala räkningar, hämta mediciner och att ta sin partner 

till läkaren och till skönhetssalongen (Harris et. al., 2011). Flera kvinnor beskrev att de 

hade slutat med sina fritidsaktiviteter och ofta tackade nej till besök av släkt och vänner 

för att kunna hålla sina makar trygga och lugna i hemmet (Perry, 2002). Det fanns 

anhöriga som valde att inte berätta för omgivningen om sin make/makas sjukdoms-

diagnos förrän de hade kommit till det sena stadiet av sjukdomen. Vissa valde att inte 

ens berätta det för sina barn. De var rädda för hur omgivningen skulle reagera på 

beskedet om sjukdomen och att det därför ansågs lättare att hålla det hemligt (Ducharme 

et. al., 2013). De anhöriga kunde även märka av hur personer i deras omgivning tog 

avstånd från paret sedan deras make/maka hade fått svårigheter att klara av sociala 

sammanhang på grund av sin sjukdom (Hayes et. al., 2009). Att kunna behålla sina 

sociala kontakter på samma sätt som före sjukdomen uppgav anhöriga som en svårighet 

(Bakker et. al., 2010; Hayes et. al., 2009).  

 

Att förlora möjligheten att kunna vara spontana i livet beskrev en kvinna, och hon ansåg 

att vårdarrollen innebar att semestern var slut (Paun, 2003). Trots det stöd de anhöriga 

kände att de fick från omgivningen beskrev flera anhöriga känslor av ensamhet och 

isolering. Förlusten av de sociala kontakter som före sjukdomen var enklare att 

upprätthålla gjorde att anhöriga upplevde kvällarna som värst och fick hitta strategier 

för att klara kvällarna, såsom läsning eller att titta på tv (Boylstein & Hayes, 2012; 

Calasanti & King, 2007; Paun, 2003). Att behöva planera om sin framtid var något som 

flera anhöriga berättade om. Anhöriga beskrev hur deras längtan efter pensionen hade 

försvunnit. De planer som paren tidigare hade gjort kring sin tid som pensionärer skulle 
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inte längre kunna genomföras, vilket förändrade deras sätt att se på livet och framtiden 

(Ducharme et. al., 2013; Boylstein & Hayes, 2012).  

 

6.2.2 Anhörigas känslor av stress, ilska och sorg   

Stress var en av många känslor som de anhöriga menade tillhörde rollen som vårdare för 

sin make/maka med Alzheimers (Calasanti & King, 2007). Att kunna behålla tålamodet 

var en daglig utmaning för de anhöriga. De hävdade att det var lätt att bli stressad i vissa 

av de situationer som uppstod (Boylstein & Hayes, 2012). De beteendeförändringar som 

följde med sjukdomen, som förvirring, aggression, att inte kunna förstå saker och 

svårigheter att gå på toaletten själv, angav de anhöriga som faktorer som ökade stressen 

(Calasanti & King, 2007). Känslan av att vilja göra mer för sin sjuka make/maka visade 

sig hos många av de anhöriga Croog et. al. (2006). I studien av Shanks- McElroy och 

Strobino (2001) visade det sig att männen hade en låg stressnivå relaterat till frågorna 

kring ADL och kvinnornas beteendeförändringar. Detta trots att deras fruar behövde 

mycket hjälp med ADL och att sjukdomen resulterade i många av de 

beteendeförändringar som var listade i undersökningen. Flera av männen beskrev att de 

hade fått mycket positiva kommentarer och stöd från omgivningen om sitt 

omhändertagande av deras fruar och flera av dem kände en stolthet över att de klarade 

av att göra ett bra jobb. Männen ansåg att berömmet de fick från omgivningen minskade 

känslan av stress över att göra ett bra jobb, att känna ilska i situationer, samt ökade 

känslan av att känna att det var okej att ibland göra fel i situationer som uppstod 

(Calasanti & King, 2007). I studien av Croog et. al. (2006) stärks detta genom att 

resultatet visade att män hade mindre tendens än kvinnor att känna stress och ilska.  

 

I takt med att sjukdomen långsamt tog deras make/maka ifrån dem, ökade även den 

psykiska och fysiska bördan för de vårdande anhöriga. Att ibland släppa taget om 

kontrollen av känslorna och gråta var det flera anhöriga som berättade om (Boylstein & 

Hayes, 2012; Harris et. al., 2011). Anhöriga beskrev sin nya verklighet relaterat till 

sjukdomen som en stor sorg. De sörjde förlusten av sin älskade och sitt gamla liv, sitt 

jobb och sociala nätverk (Ducharme et. al., 2013). Trots att flera av de anhöriga beskrev 

hur de försökte tränga undan sina känslor blev situationen ibland övermäktig och det var 

svårt att hålla emot tårarna (Harris et. al., 2011; Calasanti & King, 2007; Perry, 2002). 

En 50-årig kvinna berättade att hon varje kväll när hennes man hade somnat satt ensam i 

vardagsrummet och grät. Hon berättade att det dels handlade om hennes egen framtid, 

men även över sorgen över hennes mans öde (Bakker et. al., 2010). Flera anhöriga 
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beskrev ögonblick när de kände hat, både mot sin make/maka och mot hela världen, då 

de fick en stark känsla av orättvisa. Sorgen hade stundtals fått de anhöriga att känna 

uppgivenhet och tänkt att det hade varit bättre om deras make/maka dog. Dels för den 

sjuke makans skull, men även för de anhörigas skull, att de alla skulle ha fått slippa det 

lidande som sjukdomen framkallade (Harris et. al., 2011; Boylstein & Hayes, 2012).  

 

6.2.3 Anhörigas strategier för att hantera sina känslor 

För varje anhörig som vårdar sin make/maka gällde det att hitta egna strategier för att 

kunna hantera sina känslor (Harris et. al., 2011). Att se sin roll som vårdare som ett jobb 

var ett sätt för flera män att kunna separera sina känslor från omhändertagandet 

(Calasanti & King, 2007). Att kunna se tillbaka och vara tacksam för det som paret 

tidigare i livet hade gått igenom tillsammans och minnas de lyckliga ögonblicken var ett 

annat sätt för flera av de anhöriga att kunna klara av den situation de nu befann sig i 

(Harris et. al., 2011; Paun, 2003). Känslan av att det alltid fanns saker att oroa sig för 

eller vara ledsen över beskrevs av anhöriga, men att det handlade om att lära sig att 

hantera de känslorna. De såg inte någon anledning att tycka synd om sig själva, samt att 

det skulle ha hindrat dem i sitt omhändertagande av sin make/maka. Det försökte tvinga 

sig själva till att vara glada och att se positivt på vardagen, istället för att tänka på det 

jobbiga i situationen (Paun, 2003; Calasanti & King, 2007). Det var av stor betydelse 

för de anhöriga att kunna samtala med vänner och familj om det som bekymrade dem 

(Harris et. al., 2011). Flera av männen beskrev att de hade valt att självmedicinera med 

alkohol eller att använda antidepressiva som hjälp för att klara av situationen de befann 

sig i (Calasanti & King, 2007).  

 

6.3 Sjukdomens påverkan på relationen 
6.3.1 Att som anhörig skapa nya identiteter i relationen 

Känslan av att inte längre leva med den person som man en gång kände och hade gift 

sig med var utmärkande hos flera av de anhöriga. Den långsamma nedbrytningen av den 

sjuka makan/maken tvingade den vårdande anhöriga att skapa nya identiteter till dem 

båda. De beskrev svårigheter att hitta en form av balans mellan de bådas nya identiteter 

för att vardagen skulle funka (Perry, 2002; Harris et. al, 2011; Boylstein & Hayes, 

2012). Anhöriga beskrev processen kring de nya identiteterna som att gå från ett 

förhållande mellan två vuxna till ett förhållande som liknade en förälder/barn-relation 

(Hayes et. al., 2009; Paun, 2003; Ducharme et. al., 2013; Boylstein & Hayes, 2012; 

Perry, 2002). Beskrivningen om sig själv som förälder till sin egen make/maka var mer 
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förekommande hos kvinnor (Ducharme et. al., 2013). Männen beskrev det som lättare 

att fortsätta se sina fruar som partners under hela sjukdomsprocessen (Hayes et. al., 

2009). Kvinnorna ansåg att de använde liknande strategier med sina män som de 

tidigare hade gjort med sina barn. De ansåg att de strategier de hade använt med sina 

barn kring uppmuntran hjälpte dem att få deras män att bibehålla vissa av sina förmågor 

(Perry, 2002). En kvinna berättade att hon genom att se på sin man som ett barn kunde 

förlåta honom för hans elaka beteende före sjukdomen, vilket underlättade hennes 

nuvarande roll som vårdare (Paun, 2003). Sjukdomens nedbrytande påverkan hos 

maken/makan tvingade även de anhöriga till att vara den som tog alla val och beslut. De 

hade ensamma hade varit tvungna att göra val kring dagliga frågor men även kring stora 

livsbeslut. Att känna press kring de val som var nödvändiga att göra innebar en ökad 

börda för de anhöriga och flera upplevde det som en påfrestande uppgift. Flera anhöriga 

såg det som att de levde och ägnade sina liv åt sin make/maka (Bakker et. al., 2010; 

Calasanti & King, 2007; Harris et. al., 2011; Paun, 2003).  

 

6.3.2 Aspekter på förändringar i relationen mellan make/maka 

En av flera relationsaspekter som i samband med sjukdomen försvann var anhörigas 

känslor av förlorad närhet med sin make/maka. Närhet beskrevs av flera som det som 

hade varit en av de viktigaste aspekterna och det som hade givit mening åt äktenskapet. 

Sjukdomens påverkan på maken/makan innebar för flera anhöriga svårigheter av att 

känna samhörighet till sin partner. I takt med att sjukdomen utvecklats minskade även 

den fysiska närheten. De anhöriga beskrev hur deras sjuka make/maka hade förlorat 

förmågan att visa kärlek och värme, och att ansvaret låg hos den anhöriga att ta initiativ 

till att visa kärlek och omtanke (Hayes et. al., 2009; Boylstein & Hayes, 2012; Harris et. 

al., 2011).  

 

Kommunikationen och samspelet i relationen beskrevs även av flera anhöriga som en 

stor förlust. Samtal om allt som rörde livet eller att kunna vara spontana och hitta på 

aktiviteter, som att gå ut och äta eller att göra resor tillsammans, hade tidigare varit en 

viktig aspekt i deras liv och äktenskap (Hayes et. al., 2009; Calasanti & King, 2007; 

Paun, 2003; Boylstein & Hayes, 2012). Att behöva flytta till separata sängar eller 

sovrum sågs i flera av anhörigas fall som nödvändiga för att de båda skulle få möjlighet 

att kunna sova (Perry, 2002). Det som beskrevs som den största förlusten av allt var att 

se sin make/maka förlora sin medvetenhet och minnen om de som fanns i deras närhet, 
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att de inte längre kände igen eller kom ihåg sina barn (Boylstein & Hayes, 2012; Paun, 

2003).  

 

6.3.3 Anhörigas känsla av ökad närhet i relationen  

Trots de förändringar som sjukdomen orsakade i livet för den sjuka och den anhöriga, 

beskrev flera anhöriga hur sjukdomen medförde en ökad närhet i relationen. De beskrev 

att de tillsammans i relationen hade börjat värdesätta varandra mer vilket hade lett till 

starkare band mellan dem (Harris et. al., 2011; Paun, 2003; Calasanti & King, 2007; 

Hayes et. al., 2009; Boylstein & Hayes, 2012). Att försöka få sin make/maka att vara 

delaktig i allt som händer runt omkring var ett sätt för anhöriga att kunna hålla 

relationen vid liv (Calasanti & King, 2007). Flera anhöriga ansåg att de genom att 

använda humor och skämta med sin make/maka i situationer som uppstod, hade hittat 

ett sätt att bibehålla sin gamla relation, vilket gav känslan av ett normalt liv (Boylstein 

& Hayes, 2012). Att fortsätta visa och med ord uttrycka sin kärlek för sin make/maka 

sågs som en viktig del för de anhöriga, även om de medgav att de inte alltid fick någon 

respons tillbaka (Hayes et. al., 2009).  

 

7 DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet var att få en djupare förståelse kring anhörigas erfarenheter av Alzheimers 

sjukdom, därför valdes både kvalitativa och kvantitativa artiklar för granskning och 

analys. Författarna till examensarbetet blev inspirerade av Friberg (2012a) när 

strukturen för arbetet valdes. Författarna ansåg att en artikelöversikt var mest lämplig att 

placeras som bilaga, refererat under bakgrunden i samband med beskrivning av urval 

och kvalitetsgranskning. Författarna är medvetna om att detta frångår Fribergs (2012b) 

beskrivning av resultatdel. I den teoretiska referensramen har författarna använt 

Dahlberg och Segestens (2010) beskrivning av begreppet livsvärld och är medvetna om 

att detta är en sekundärkälla. Däremot anser de att källan känns användbar då Dahlberg 

har varit med och utvecklat teorin under senare tid.  

 

Författarna uppmärksammade under datainsamlingsperioden att sökningen var för snäv 

i avgränsningen i form av år och geografiskt område, då detta resulterade i för få 

relevanta artikelträffar relaterat till syftet. De till en början valda sökorden försvårade 

även sökningen, vilket medförde att författarna hade svårt att hitta en koppling mellan 

artiklar och det valda syftet. Därför konstruerades syftet om och artiklar kopplat till 
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detta hittades. Den naturliga kopplingen var dock svår att hitta mellan dessa, vilket 

gjorde att författarna återigen valde att konstruera om syftet, samt göra en ny 

datainsamling. Författarna valde att ta bort avgränsningarna för att få tillgång till fler 

artiklar genom en bredare sökning, samt använda nya sökord. Den långdragna processen 

medförde i och med arbetets tidsbegränsning att datainsamlingen blev knapp. För-

fattarna är medvetna om att den nya sökningen hade kunnat göras djupare om mer tid 

hade funnits. Däremot är de valda artiklarna av bra kvalitet relaterade till uppsatsens 

syfte och författarna anser att de har kunnat använda samtliga i resultatet.  

 

I urvalsprocessen av artiklar valde författarna att exkludera de artiklar som undersökte 

olika sjukdomsfall och anhörigas erfarenheter av dessa. Författarna reserverar sig för att 

relevant innehåll kan ha missats i och med de bortvalda artiklarna. Valet kring detta 

gjordes dock för att författarna skulle kunna säkra att analys av artiklarna skulle passa 

arbetets valda syfte, samt att författarna ansåg att risken för missförstånd hade ökat om 

studierna innefattat flera sjukdomsfall. De valda artiklarna skulle dessutom endast 

handla om make/maka, detta för att avgränsa sökningen från studier där fler inblandade 

kring den sjuka var deltagande, så som barn, släkt eller vänner. På samma sätt som 

tidigare beskrivits kring urvalet valdes därför artiklar där enbart make/maka varit 

deltagande i studien, för att underlätta analysen och undvika misstolkningar. Östlundh 

(2012) skriver att forskning är en färskvara och att sökningen därför bör göras med en 

tidsavgränsning. Då arbetets datainsamling saknade tidsavgränsning medförde detta i att 

den äldsta artikeln som användes i resultatet var skriven för 12 år sedan. Författarna är 

medvetna om att anhörigas tillgång till stöd från samhället kan se annorlunda ut idag 

jämfört med då studien gjordes, dock ansåg författarna att artikelns resultat kan 

användas idag.  

 

Kvalitetsgranskning har gjorts enligt mallar av Forsberg och Wengström (2013), 

författarna har efter bästa förmåga gjort granskningen av artiklarna. Efter granskningen 

av de 12 valda artiklarna kvarstod 10 artiklar av hög och medelhög kvalitet. Författarna 

insåg efter granskningen att de övriga två bortvalda artiklarna inte nådde upp till önskad 

nivå för att kunna användas i resultatet. Författarna ansåg att de 10 artiklar som låg till 

grund för resultatet var ett tillräckligt antal. Av de 10 artiklar som till slut valdes för 

analys var 8 av dem kvalitativa artiklar, författarna ansåg att de gav ett bredare 

perspektiv av anhörigas erfarenheter kopplat till syftet. De kvalitativa artiklarna var 
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därmed användbara i resultatdelen. De kvantitativa artiklarna var inte lika frekvent 

använda. Författarna ansåg att texten som analyserades ur de kvantitativa artiklarna var 

svåra att göra flera kopplingar av, genom att det blev väldigt kort och koncist.   

 

Samtliga av de valda artiklarna var skrivna på engelska. Författarna överförde efter 

bästa förmåga texterna från engelska till svenska, och reserverar sig för eventuella 

missförstånd och feltolkningar i processen. Författarna har försökt att analysera texterna 

med öppet sinne för att se innehållet i texterna, utan att påverkas av eventuella 

hypoteser eller förförståelse de har haft. Författarna anser att utformningen från stycken 

till kategorier och subkategorier var hanterbart och författarna var under processen 

överens om indelningen. Däremot fanns svårigheter att hitta relevanta överskrifter 

kopplat till syftet för subkategorierna i uppsatsen.  

 

7.2 Resultatdiskussion   
Syftet med uppsatsen var att undersöka anhörigas erfarenheter av att i hemmet ha vårdat 

sin sjuke make/maka med Alzheimers sjukdom. Det huvudsakliga resultatet som 

framkom var män respektive kvinnors erfarenheter av att vårda, och de tydliga 

skillnader som framfördes. I de studier som analyserats framkom det att flertalet 

kvinnors sociala liv hade försämrats i takt med sjukdomen. Minskade fritidsaktiviteter 

och besök av släkt och vänner var aspekter som kvinnorna beskrev. Kvinnornas tendens 

till att känna stress och ilska har i studierna påvisats som högre än hos männen. För-

fattarna har uppmärksammat detta, och kopplar männens upplevelser av stöd och positiv 

feedback från omgivningen till en av orsakerna till skillnaden. Männen uttryckte också 

känslor som stress och ilska, men beskrev sina strategier för hur de hanterade 

situationerna när känslorna tog övertaget. De hade i och med det stödet de fick från 

omgivningen lättare att våga göra fel och återigen ta kontroll över känslorna när de 

kom. Skillnaden mellan de vårdroller som män och kvinnor lade fram i studierna var 

även något som uppmärksammades av författarna. Männen verkar ha en förmåga att se 

omhändertagandet som en utmaning, medan kvinnorna i större utsträckning blir 

hämmade av sina känslor av krav. Männen hade lättare att fortsätta se sina fruar som 

partners och att se vårdarrollen som ett arbete, medan kvinnorna relaterade vårdrollen 

som att bli en förälder åt sin partner. Att männen hade större svårigheter än kvinnorna 

att känna sig bekväma med vårdarrollen av sina partners till en början, i synnerhet 

hjälpen med personlig hygien, kopplas av författarna till kvinnors erfarenheter av 
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barnuppfostran. Författarna relaterar olikheterna kring kvinnor respektive mäns 

erfarenheter kring vården av sin make/maka till hur samhällets genusperspektiv tidigare 

har sett ut, då detta idag är ett aktuellt diskussionsämne som håller på att utvecklas. Det 

har tidigare varit tydligt hur föreställningarna kring män och kvinnors rollfördelning har 

styrts av samhällets idealbild av hur de bör vara. Den traditionella könsrollsideologin 

innebar att kvinnor förknippades med omyndighet, anspråkslöshet och känslosamhet, 

medan männen sågs som beskyddare och mer självständiga och objektiva än kvinnorna. 

Synen på att kvinnorna skulle vara den som tog hand om familjen, har i forskning visat 

sig ha gett en passiv effekt på kvinnorna och att de blev osäkra i arbetslivet. Det 

skapades en form av underlägsenhet i relation till männen (Olsson, 2011). I takt med att 

samhället har utvecklats har även synen på könsroller och ideal utvecklats. Genusfrågan 

har idag bidragit till att könsrollerna inte är lika markanta. Synen på könsroller när det 

gäller till exempel barnuppfostran, relationer och arbetslivet är idag mer jämställt 

fördelat (Connell, 2009).  

 

Att det är biologiska olikheter mellan män och kvinnor är en förutsättning för livet. 

Forskning har visat att det finns skillnader i män respektive kvinnors sätt att tänka och 

kommunicera (Connell, 2009). Detta anser författarna stärker resultatet i examens-

arbetet och ger en förståelse till de skillnader som framkom. Men att det är skillnad på 

hur omgivningen reagerar och ger positiv feedback kring män respektive kvinnors 

vårdarroll, anser författarna som förvånansvärt. Det borde falla sig naturligt att anhöriga 

som vårdar - oberoende av kön - ska ha samma förutsättningar och stöd av 

omgivningen.  

 

Resultatet visade även hur anhöriga upplevt att deras vardag och relationen till sin 

partner hade påverkats av sjukdomen. Författarna ansåg det som glädjande att vissa av 

de anhöriga hade uttryckt hur relationen hade stärkts och hur de hade funnit strategier 

att se positivt på vardagen. Att komma stärkt ur varje ny del av sjukdomens process är 

beundransvärt. Författarna hade före uppsatsen en föreställning om att sjukdomen i 

större grad upplevs enbart negativt av de anhöriga, men kan nu i efterhand se 

sjukdomen ur olika perspektiv. Författarna kan se tydligt hur varje individs livsvärld 

påverkar den situation de befinner sig i.  
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Tidigare studier har även uppmärksammat anhörigas erfarenheter av att vårda sin 

make/maka i hemmet gällande andra sjukdomsfall. Anhöriga vars partners hade 

drabbats av stroke berättade i en studie kring deras erfarenheter av vårdarrollen och 

situationen. Det framgick i studien hur de upplevde en ensamhet relaterat till den ofta 

förekommande förlorade förmågan att kunna samtala med sin make/maka (Kitzmüller, 

Asplund & Häggström, 2012). I artikeln uppmärksammades även andra aspekter som 

anhöriga beskrev kring situationen och vårdarrollen, vilka kan sättas i jämförelse med 

det resultat som framkommit i uppsatsen, så som känslor av förlorat eller minskat 

socialt liv samt behovet av att skapa sig nya identiteter och roller. När författarna 

försöker se anhörigas vårdarroll ur ett helhetsperspektiv förstår de situationen som att 

trots olika sjukdomstillstånd kan de anhöriga uppleva liknande känslor. Författarna 

upplever att känslan av ensamhet är relativt vanlig hos anhöriga som vårdar sin partner, 

med anledning av att fokusen ofta hamnar på den sjuka personen i form av 

rehabilitering och/eller behandling. Från helhetsperspektivet kring anhöriga är det 

viktigt att förstå problemet på individnivå och undvika att generalisera samtliga 

anhörigas erfarenheter som lika. Ekvik (2006) skriver om hur felaktigt det kan bli om 

människor generaliserar varandra på grund av kön, ålder, hudfärg eller yrke. General-

iseringen kan innebära att individer ”missar” varandra, för att de inte förstår eller ser på 

varandra som enskilda individer (Ekvik, 2006). Enligt livsvärldsteorin har varje person 

en unik uppfattning kring det som händer, vilket kan beskrivas som att flera anhöriga 

kan hantera och uppfatta liknande situationer olika. Uppfattningen av det som händer i 

en viss situation kan hos en anhörig även upplevas olika vid flera tillfällen, då det 

påverkas av personens aktuella mående. Det kan beskrivas som att anhöriga kan 

uppleva ett visst beteende hos den sjuka partnern på olika sätt vid olika tillfällen 

(Dahlgren & Segesten, 2010). Kopplat till detta anser författarna att de anhöriga bör bli 

erbjudna kontinuerligt stöd och möjlighet till samtal, då deras upplevelser förändras 

med tiden i takt med sjukdomens utveckling. De anhöriga är en viktig del för att få den 

sjuka individens liv att vara stabilt, i form av trygghet, närhet och omtanke. För att de 

anhöriga ska ha en möjlighet att kunna och orka finnas där för att ge sin partner det 

stödet, krävs det att de får en känsla av bekräftelse från omgivningen och vården 

(Basun, 2013). Enligt Persson och Fochsen (2012) är det idag lag på att anhöriga som 

vårdar en familjemedlem med Alzheimers sjukdom ska bli erbjudna hjälp i form av 

psyko-sociala stödprogram samt få möjlighet till avlösning av vården. Författarna är 

även medvetna om att det idag finns stora möjligheter till stöd och hjälp i form av 
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stödgrupper i samhället. Det har i uppsatsens resultat framkommit att anhöriga har 

uttryckt känslor av skam över sin make/maka. Författarna har även upplevt en viss 

rädsla hos de anhöriga att bli missförstådda gällande sina innersta tankar och känslor, 

vilket kan vara ett tecken på att det finns ett visst motstånd hos människor att våga 

erkänna och uttrycka sina tankar. Författarna anser att det i dagens samhälle är mer 

acceptabelt att uttrycka sina känslor, till skillnad mot tidigare. Detta tror författarna kan 

hjälpa de anhöriga att våga ta hjälp samt att själv söka sig till de stödgrupper som 

erbjuds i samhället idag. Det skulle därför vara intressant att följa utvecklingen kring 

anhörigas situation när det gäller att vårda sin make/maka med Alzheimers. För-

hoppningsvis fortsätter även samhällets genusperspektiv att utvecklas för att bli ännu 

mer jämställd, vilket i framtiden kan underlätta anhörigas hanterbarhet i situationen 

kring att vårda sin partner.  

 

8 SLUTSATS 
Resultatet har tydligt visat skillnader mellan män och kvinnors erfarenheter av att vårda 

sin partner med Alzheimers sjukdom. Det har även visat hur stor utbredning 

upplevelsen av sjukdomen har bland de anhöriga - från negativa erfarenheter till att 

sjukdomen fört parterna närmare varandra. Resultatet i uppsatsen kanske inte påverkar 

det direkta vårdarbetet, men förhoppningsvis har en inblick getts i hur viktigt det är att 

uppmärksamma de anhöriga. Genom att vårdpersonal bekräftar de anhöriga anser 

författarna att förutsättningarna ökar för att personen med Alzheimers ska få bästa 

möjliga vård, då det är tydligt att den anhöriga som vårdar ofta är den viktigaste 

personen den sjuka individen har.  
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strategier för att hantera sina känslor. Att ens make/maka hade drabbats av Alzheimers 

innebar livsstilsförändringar för den anhöriga, genom en ständig process mot att bli 

fullständigt ansvarig för den sjuke maken/makan och deras vardag. Genom att blicka 

tillbaka på de lyckliga minnen som paret tillsammans hade upplevt, beskrevs som ett 

sätt att underlätta för den anhörigas aktuella situation. Vissa anhöriga beskrev däremot 

svårigheter att känna en samhörighet med sin partner. De ansåg att situationen ibland 
kändes orättvis, och de berättade i artikeln om stunder då de hade önskat att deras 

make/maka fick dö för att slippa lidandet. Resultatet visade dock anhöriga som 

upplevde att de hade fått starkare band till varandra relaterat till sjukdomen och 
situationen.  

Hög 

 

Nr. 6 

Paun, O. (2003).                 

USA.  

Older women caring for 

spouses with Alzheimer's 

disease at home: Making 
sense of the situation. Health 

Care For Women 

International.  

Syftet med studien var 

att utforska 

erfarenheter av 
anhörigas vård, ur 

äldre kvinnors 

perspektiv som tog 
hand om hemmet med 

en Alzheimers sjuk 

man. 

Kvalitativ design. 

Individuella intervjuer 

med kvinnor valda 
baserade på specifika 

kriterier.  

Studien visade att när den anhöriga blev medveten om att deras närstående hade 

drabbats av Alzheimers sjukdom, lärde de sig att acceptera detta så gott de kunde. Att 

bli vårdgivare åt sin make/maka verkar inte ha varit något direkt beslut eller val för 
dem, utan det framgick i flera studier att det var en självklarhet för dem att finnas där 

för sin livspartner. Flera av kvinnorna i studien refererade till sina äktenskapslöften 

men även kring deras värderingar i livet om hur man som medmänniska bör handla. 
Det fanns dock kvinnor som berättade att de hade svårt att hitta sin roll som 

vårdgivare, särskilt i början när de hade svårt att helt förstå sjukdomen och dess 

utveckling. Resultatet visade även kvinnornas syn på hjälp i form av vårdhem eller 
daglig verksamhet var en sista utväg och att de ville vårda sin partner i hemmet så 

länge som de orkade och kunde. Artikeln visade hur de anhöriga hade olika perspektiv 

kring hur deras livssituation både i relationen och individuellt hade förändrats relaterat 
till sjukdomen.  
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Nr. 7 

Hayes, J., Boylstein, C., & 

Zimmerman, M. K. (2009).      

USA.  

Living and loving with 

dementia: Negotiating spousal 
and caregiver identity through 

narrative. Journal Of Aging 

Studies.  

Syftet med studien var 

att undersöka hur 
Alzheimers sjukdom 

påverkat närståendes 

identitet och hur det 
påverkat förhållandet.  

Kvalitativ design med 

djupintervjuer 
användes med öppna 

frågor. 13 män och 15 

kvinnor där en av 
make/maka var 

diagnotiserad med 

demenssjukdom 
användes i studien.  

Att behöva tänka på vad andra tänkte om den sjuka makan/maken i sociala 

sammanhang beskrev flera anhöriga som ett problem. De anhöriga beskrev även hur 
personer i deras omgivning hade tagit avstånd från paret sedan deras make/maka fått 

svårigheter att klara av sociala sammanhang. Författarna till artikeln ville undersöka 

hur de anhöriga upplevde de nya roller som uppkommit relaterat till sjukdomen. Det 
visade sig att männen hade lättare att fortsätta se sina fruar som partners till skillnad 

från kvinnorna som såg det som att vårda ett barn istället för sin make. I takt med 

sjukdomen minskade även den fysiska närheten, samt kommunikationen och 
möjligheten till samtal med sin partner. Vissa anhöriga beskrev dock en ökad närhet 

och att de hade börjat värdesätta varandra mer.  

Medel  

 

Nr. 8 

Ducharme, F., Kergoat, M., 

Antoine, P., Pasquier, F., & 
Coulombe, R. (2013). 

Kanada/Frankrike.  

The unique experience of 

spouses in early-onset 
dementia. American Journal 

Of Alzheimer's Disease And 

Other Dementias.  

Syftet med denna 

studie var att 
undersöka anhörigas 

upplevelser om det 

tidigare stadiet av 

sjukdomen.  

Kvalitativ, 

fenomenologisk 
design.  

Resultaten visade att anhöriga beskrev diagnosen om Alzheimers sjukdom som en stor 

sorg, men även en känsla av lättnad. De hade då fått den förklaring kring de 
beteendeförändringar och symtom som deras make/maka hade visat under en viss tid 

och som de anhöriga hade undrat över. De anhöriga beskrev i studien hur flera av dem 

hade valt att hålla diagnosen hemlig för att de var rädda för hur omgivningen skulle 

reagera. Anhöriga beskrev sin nya verklighet relaterat till sjukdomen som en stor sorg. 

De sörjde förlusten av sin älskade och sitt gamla liv, sitt jobb och sociala nätverk.  

Medel  

 

Nr. 9 
Calasanti, T., & King, N. 

(2007).                                

USA.  

Taking 'women's work' 'like a 

man': Husbands' experiences 
of care work. The 

Gerontologist.  

Syftet med studien var 

att beskriva mäns 
upplevelser av att 

vårda sina fruar med 

Alzheimers sjukdom. 

En kvalitativ, 

konstruktivistisk 
fenomenologiskt 

synsätt har används 

för att analysera 
djupintervjuer med 22 

makar vårdgivare.  

Resultatet visade att männen till en början hade svårt att acceptera och känna sig 

bekväma i sin vårdarroll, och att det var en utmaning att växa in i rollen att hjälpa till 
med vardagen. Känslor som stress och ensamhet beskrevs även av männen i studien, 

och kopplats till de beteendeförändringar som uppkom pga. sjukdomen. Männen 

upplevde dock bra stöd och uppmuntran från omgivningen, vilket stärkte dem i sin 
vårdarroll. Detta ledde till att de upplevde att det var okej att ibland göra fel, men även 

att de kunde känna stolthet över att de hade lyckats med att göra vardagen hanterbar 

för sig själva men även sin partner. Männen beskrev olika strategier för att hantera sina 
känslor, i form av självmedicinering, läkemedel, men även att lära sig att ta kontroll 

över sina känslor.  

Medel  

 

Nr. 10 
Bakker, C., de Vugt, M. E., 

Vernooij-Dassen, M., van Vliet, 

D., Verhey, F. J., & Koopmans, 
R. M. (2010).       

Nederländerna.  

Needs in early onset dementia: 

A Qualitative Case from the 
NeedYD study. American 

Journal Of Alzheimer's 

Disease And Other 
Dementias.  

Syftet med studien var 

att undersöka 
upplevelser av att 

vårda en anhörig som 

drabbats av 
Alzheimers sjukdom i 

tidigt stadium och 

dennes behov.  

En kvalitativ design, 

med ett slumpmässigt 
urval har använts.  

Resultatet visade att anhöriga som vårdat sin make/make med Alzheimers sjukdom 

kände känslor av att ständigt behöva övervaka sin partner för att kunna säkerställa 
deras säkerhet. Detta beskrevs som tidskrävande av de anhöriga och innebar en tung 

psykisk påfrestning. Rädslor kring att inte våga släppa taget om omvårdnaden av sin 

partner samt skuldkänslor gentemot sin make/maka ledde till att de anhöriga i de flesta 
fall tackade nej till hjälp i form av daglig verksamhet eller vårdhem. Att vårda sin 

make/maka beskrevs av flera anhöriga som att behöva lägga sitt eget liv åt sidan för 

sin make/makas skull. Det var svårt att kunna ha kvar sitt arbete och behålla sina 
sociala kontakter på samma sätt som före sjukdomen. De anhöriga ansåg att 

möjligheter till egentid och avslappning inte fanns pga tidsbrist. De anhöriga berättade 

även om hur de känslomässigt upplevde situationen och sjukdomen.  
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