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Abstrakt

Syftet med denna studie var att undersöka anhörigas upplevelser av att leva med en 
partner med demens. När en människa drabbas av kronisk sjukdom, förändras hela 
livssituationen för den drabbade och dennes familj. De anhörigas livsutrymme blir 
begränsat och partnerns beroende leder till bundenhet. Studien baserades på åtta 
intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys med latent och manifest 
ansats. Denna analys resulterade i ett övergripande tema: Från tvåsamhet till 
ensamhet vilken innefattar tre kategorier: Att livet och livskamraten förändras, Att 
stöd från omgivningen är betydelsefullt, Att återhämta sig och skapa ett nytt liv. I 
resultatet framkom att de anhöriga upplevde stora förändringar och påfrestningar av 
att leva med en partner med Alzheimers sjukdom. Det framkom att det fanns ett stort 
behov av stöd och förståelse hos de anhöriga för att bemästra den nya situationen. 
De anhöriga beskrev hur de åter funnit mening med livet och kände framtidstro. 
Studien visar på behovet av ett helhetsperspektiv där stödåtgärder bör vara 
anpassade och riktade mot hela familjen. Distriktssjuksköterskan kan hjälpa den 
anhörige till en partner med Alzheimers sjukdom genom att vara lyhörd för dennes 
speciella behov.

Nyckelord: Alzheimers sjukdom, anhöriga, partner, upplevelse, stöd, ensamhet, 
återhämtning, kvalitativ innehållsanalys.



Demens är en av våra största folksjukdomar. 140 000 lider av någon form av demens och 

tillsammans med anhöriga berörs närmare en miljon människor (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2007, s. 6). Prognoser visar att andelen äldre i befolkningen 

kommer att öka under hela första halvan av 2000-talet. Flera av länderna i Europa kommer att 

ha en ännu större andel av befolkningen i åldrarna 80 år och äldre år 2060 (Lobu, Launer, 

Fratiglioni, Andersen, Di Carlo & Breteler, 2000). År 2004 var förekomsten av 

demenssjukdom världen över 24 miljoner och beräknas öka till 59 miljoner år 2030 och 104 

miljoner år 2050 (Ferri, Prince, Brayne, Brodaty, Fratiglioni & Ganguli, 2005).

Den åldrande befolkningen i Europa medför en utmaning för ländernas ekonomiska 

hållbarhet. Detta innebär att insatserna till den äldre befolkningen koncentreras till de sköraste 

äldre, de som har störst behov av hjälpinsatser. Sverige är det land som lägger mest pengar på 

vård och omsorg om äldre. Sverige har även störst andel av befolkningen som är 80 år och 

äldre, vilket påverkar behoven av vård och omsorg om äldre (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2008).

En demenssjukdom drabbar såväl den sjuke som dennes anhöriga. Cirka 70 procent av dem 

som drabbas av demens vårdas av anhöriga. Att bli anhörigvårdare till en person med demens 

innebär att livsstilssituationen förändras totalt. Sextio till sjuttio procent av omsorgen utförs 

av kvinnor, oftast en maka, men även döttrar gör stora insatser (Miller & Cafasso, 1992; 

Penrod, Kane, Kane, Kane & Finch, 1995). Enligt Eriksson och Svedlund (2005) intar 

männen en mer passiv roll än kvinnorna när en make/maka drabbas av kronisk sjukdom.

Enligt Socialstyrelsen (2002) får de äldre allt mindre hemhjälp vilket leder till att make/makan 

får ta ett allt större ansvar att vårda sin omsorgsbehövande partner. Demenssjukdomar kallas 

”de anhörigas sjukdom” eftersom de drabbade blir helt beroende av sina anhöriga. Många 

anhöriga till en partner med demens har en mycket svår situation och behovet är stort av 

professionell rådgivning och stöd (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2007). 



Anhöriga utgör den resurs som den dementa personen, och samhället i övrigt, behöver för att 

klara omhändertagandet. Samhället skulle inte klara av vård och omsorgen om de äldre och 

långvarigt sjuka utan anhörigas hjälp och stöd (Socialstyrelsen, 1999). Det är viktigt att de 

anhöriga kan leva ett så gott liv som möjligt och är vid så god hälsa att de orkar ta hand om 

den sjuke under oftast en längre tid. Det är viktigt att anhöriga ges det bästa tänkbara stödet 

allt igenom hela sjukdomsförloppet för att förhindra överbelastning (Jansson, Nordberg & 

Grafström, 2001). 

Anhöriga som lever tillsammans med en partner med demens ägnar i genomsnitt 249 

timmar/månad åt att vårda den anhörige (Wimo, Mattson, Krakau, Eriksson, Nelvig & 

Karlsson, 1995). Det är ofta omgivningen som först upplever att någonting inte stämmer, 

någonting känns fel, de känner inte igen den drabbade längre. Den kognitiva förmågan 

minskar redan i ett tidigt stadium av sjukdomen och den drabbade får svårt att utföra dagliga 

aktiviteter och sysslor (Nygård, Amberla, Bernsprång, Almkvist & Winblad, 1998).

I en studie av LoboPrabhu, Molinari, Arlinghaus, Barr och Lomax (2005) beskrivs att makar 

som levt tillsammans under en längre tid ofta har en stark känsla av solidaritet med sin 

partner. Detta leder ofta till att man vårdar sin kära oavsett om det innebär både psykiska och 

fysiska uppoffringar. De upplever att de på så sätt fullföljer de äktenskapliga löftena de en 

gång gett varandra – i nöd och lust. Grafström (1994) beskriver att anhöriga som vill och kan 

ta hand om den sjuke ofta kan erbjuda ett mycket gott omhändertagande långt fram i 

sjukdomsförloppet. Med stöd och hjälp av bland annat dagverksamhet och korttidsvård kan 

den anhörige ta hand om den sjuke i hemmet. För den demente innebär det såväl 

känslomässiga som praktiska fördelar att vistas i det egna hemmet i den invanda miljön. Den 

anhörige i sin tur upplever att hon blir mer isolerad då umgänget med bekanta och vänner 

minskar. I en studie av Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari och Sourtzi (2007) 

framkom det att ett flertal av de anhöriga upplevde vårdandet av den sjuke som en enorm 

börda och de uppvisade depressiva symtom. Bördan som de upplevde relaterades till 

patientens hälsotillstånd, vårdgivarens kön, inkomst och utbildningsnivå.



Eriksson och Svedlund (2005) visar i sin studie att anhöriga som vårdar en partner i hemmet 

med kronisk sjukdom har liknande upplevelser oavsett sjukdom vad gäller känslor av 

ensamhet, saknad av det tidigare ”normala” livet, rädsla för framtiden och vikten av stöd från 

omgivning. Gemensamt för de anhöriga var även att de upplevde egen tid som mycket viktig 

för att orka med det dagliga livet men det i sin tur gav känslor av dåligt samvete och skuld. 

Att vårda en partner i hemmet kunde även upplevas som positivt då de fick mer tid 

tillsammans med sin partner, förutsatt att de hade en god relation innan sjukdomsdebuten.

Wehtje Winslow (2003) fann i en studie att anhörigvårdare till personer med demens 

upplevde en känsla av samhörighet med andra som befann sig i samma situation. Genom 

anhöriggrupper upplevde de en känsla av samhörighet med andra som de delade liknande 

upplevelser med. Att få dela med sig av sina erfarenheter och att få bekräftelse från andra 

innebar att de inte längre kände sig lika ensamma. Att få delta i dessa grupper innebar att de 

anhöriga kände sig mindre nedstämda, mindre oroade, fick bättre sömn och kunde förstå de 

egna känslorna bättre. Att kunna lämna den demente på avlastande dagverksamhet innebar att 

de anhöriga fick mer tid till sig själv, fick komma bort en stund och möjlighet att vila.  

Efter genomgång av litteratur avseende de anhörigas situation fann vi att det fanns en hel del 

forskning inom omvårdnad för att förstå svårigheter och stressfaktorer för anhöriga till en 

partner med demens. Vi anser dock att det inte nog går att belysa detta viktiga område, 

eftersom anhörigvårdarna blir allt fler. I dagens samhälle med stora neddragningar och 

minskade resurser får de äldre allt mindre hemhjälp, vilket leder till att maken/makan får ta ett 

allt större ansvar att vårda sin partner i hemmet. Detta innebär en ökad belastning på de 

anhöriga men även distriktssköterskan får ett ökat ansvar i omvårdnaden av den sjuke och 

dennes familj. Ökad kunskap leder till ökad förståelse om de anhörigas situation och bidrar till 

att distriktssköterskan på ett tidigt stadium kan uppmärksamma de speciella behov som hela 

den drabbade familjen har. 



Syfte

Syftet med denna studie var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med en partner med 

demens.

Metod

Anhörigas upplevelser av att leva med en partner med Alzheimers sjukdom har studerats med 

en kvalitativ ansats och baserats på semistrukturerade intervjuer med anhöriga. Den 

kvalitativa forskningsmetoden kan användas för att utveckla och utforska förståelsen för olika 

fenomen och är lämplig för att beskriva den intervjuades livsvärld (Polit & Beck, 2008, s. 66). 

Deltagare och procedur

I studien deltog åtta anhöriga, fem kvinnor och tre män, i åldern 53 år till 75 år. Två av 

deltagarna arbetade fortfarande och två hade precis gått i pension, resterande hade varit 

pensionärer i cirka tio år. Deltagarna var anhöriga till personer med Alzheimers sjukdom som 

var i åldrarna 47 år till 72 år när de fick diagnosen.  Inklusionskriteriet för att delta var att vara 

eller ha varit sammanboende med en partner med utredd och diagnostiserad Alzheimers 

sjukdom. Exklusionskriteriet var andra demenssjukdomar än Alzheimers sjukdom. 

Med hjälp av en demenssköterska som jobbar med dagverksamhet valde vi ut åtta anhöriga 

till vår studie som uppfyllde inklusionskriterierna. Vi använde oss av en kontaktperson, ett så 

kallat snöbollsurval där vi först ringde en för oss känd person som sedan kontaktade åtta 

personer som stämde in på kriterier vi sökte. De hade redan en relation till henne vilket 

underlättade vårt urval (Polit & Beck, 2008, s. 341). Åtta personer intervjuades och detta 

ansågs vara tillräckligt för att det gav ett rikt material. De intresserade fick ett brev med 

information om studiens syfte och genomförande (bilaga 1). I brevet framgick att deltagandet 

var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan samt att de garanterades 

sekretess. Informationsbrevet skickades per post tillsammans med en svarstalong till de tänkta 

deltagarna där de fick ta ställning till deltagande. Samtliga ville delta i studien och ingen 

valde att avbryta. När vi mottagit svarstalongerna ringde vi upp var och en av dem för att ge 

möjlighet till frågor och planera för de enskilda intervjuerna. 



Datainsamling

Studien byggde på enskilda semistrukturerade intervjuer. Enligt Polit och Beck (2008, s. 394) 

är en semistrukturerad intervju en intervju där forskaren har en lista med frågeområden som 

ska täckas snarare än specifika frågor. Detta för att få deltagaren att prata fritt kring ämnet 

med egna ord och upplevelser. Intervjuerna utfördes i en lokal på ett demensboende, eftersom 

det var en känd plats för deltagarna och tanken var att de skulle känna sig bekväma. Vi valde 

att genomföra samtliga intervjuer tillsammans och vi turades om att intervjua och observera, 

för att öka tillförlitligheten och för att ingen information skulle gå förlorad (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Vi följde ett eget utarbetat frågeformulär (bilaga 2) vid intervjutillfället. Som stöd hade vi en 

intervjuguide för att vid behov kunna ställa följdfrågor om forskningsfrågan inte skulle täckas 

in av deltagarens berättande. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det av stor betydelse 

hur frågorna ställs under intervjuerna. Olika formuleringar kan leda till olika resultat. 

Intervjuaren måste därför vara lyhörd i mötet med deltagaren och vad denne har att berätta. 

En risk är att deltagaren svarar utifrån vad de tror förväntas av dem och detta kan äventyra 

trovärdigheten. Vid kvalitativa studier är forskarens delaktighet tydligare och färgar resultatet 

på ett annat sätt än i kvantitativa studier där man strävar efter neutralitet. 

Innan den egentliga intervjun påbörjades talade vi en stund om alldagliga saker. En kvalitativ 

intervju utmärks av att en tillitsfull interaktion mellan intervjuare och informant etableras 

(Kvale, 1997, s. 147-148). Frågeområdena var: upplevelsen av att leva med en partner med 

Alzheimers sjukdom, hur livet hade förändrats efter insjuknandet, hur en vanlig dag såg ut, 

upplevelsen av stöd från omgivningen, vad de anhöriga saknade mest från sitt tidigare liv 

samt hur de såg på framtiden. Deltagarna relaterade till sin egen livssituation och berättade sin 

egen historia och när samtliga områden var täckta avslutades intervjun. Intervjuerna tog 30-50 

minuter, spelades in på en digital ljudfil och skrevs därefter ned ordagrant. Namn och platser 

utelämnades för att inte någon person skulle kännas igen.



Analys 

Det insamlade datamaterialet analyseras med en metod för kvalitativ innehållsanalys med 

manifest och latent ansats. Kvalitativ innehållsanalys är en metod som fokuserar på mänskliga 

upplevelser och beskrivningar ur ett inifrån perspektiv. Innehållsanalysen följer inga enkla 

regler eller procedurer utan fokuserar på mänsklig kommunikation och passar därför speciellt 

forskning inom omvårdnad. Metoden kan användas i många syften. Fokus kan vara på 

individer, grupper, institutioner eller social vård men kan även ligga på kultur, religion, 

trender och olika mål. Grundprincipen är att ur objektiv synvinkel analysera innehållet i en 

upplevelse eller ett fenomen. Det ska vara en systematisk och objektiv analys som ger 

minimalt informationsbortfall utifrån originaldata (Downe-Wamboldt, 1992). Oavsett typ av 

data är syftet med innehållsanalys att genom kategorisering strukturera och organisera 

informationen till hanterbar storlek för att göra en analys och komma fram till välgrundade 

slutsatser. En manifest innehållsanalys fokuserar på vad texten verkligen handlar om och egna 

tolkningar undviks. Den latenta innehållsanalysen är mer tolkande och går inte helt att 

undvika även om grunden för vårt arbete är manifest. Forskaren går hela tiden tillbaka till 

ursprungsmaterialet för att se till att det är den intervjuades ord som kommer fram och inte 

forskarens tolkningar (Burnard, 1991). 

För att få en helhetsbild av materialet lästes först texten och därefter reflekterade vi 

tillsammans över textens huvudsakliga innehåll. Textenheter som svarade mot syftet med 

studien togs ut och delades upp i minsta meningsbärande textenhet. För att få fram essensen 

kondenserades textenheterna vilket gör texten kortare, samtidigt som det centrala innehållet 

bevaras (Granheim & Lundman, 2004). Burnard (1991) beskriver hur textenheter som hör 

ihop sammanförs genom kodning under gemensamma rubriker. Under analysarbetet gick vi 

noggrant och systematiskt tillväga för att inte förlora viktig information. Koderna jämfördes 

med avseende på likheter och skillnader och sorterades under 61 preliminära kategorier. Efter 

jämförelse av innehåll inom och mellan kategorierna sammanfördes dessa till 33 kategorier, 

som sedan blev 18 och i nästa steg reducerades till 13 kategorier. I det femte steget 

sammanfördes kategorierna till fem som slutligen blev tre kategorier där ny abstraktion inte 

var möjlig och utefter det huvudsakliga innehållet formulerades kategorinamn. 



Under analysens gång jämfördes textenheterna mot studiens syfte för att säkerställa att 

frågorna blev besvarade samt att materialet inte hade förlorat sin ursprungliga betydelse. 

Utifrån det underliggande innehållet i kategorierna skapades ett tema som avspeglade det 

latenta innehållet.

Etiska överväganden 

Deltagarna fick både muntlig och skriftlig information om studien. De intervjuade fick 

information om hur undersökningen var upplagd i stort och vilka risker och fördelar som 

kunde vara med att delta i studien. Deltagare informerades även om att de när som helst, utan 

förklaring kunde dra sig ur undersökningen. Konfidentialitet i vår forskning innebar att de 

data som kunde identifiera undersökningspersonen inte var med i redovisningen. Om vi skulle 

publicera information som gör att personen skulle kunna identifieras måste denne ge sitt 

samtycke. Vår etiska princip var att undersökningspersonernas risk att ta skada var så liten 

som möjligt. En risk vid intervjuerna var att deltagarna öppnade sig och berättade sina 

innersta tankar, viket kunde leda till olustkänsla i slutet av intervjun. Därför gavs det tillfälle 

för reflektion i slutet av intervjuerna. Rätten till självbestämmande är ytterligare en viktig del 

av de etiska principerna, som går ut på att deltagarna frivilligt får bestämma om de ville 

medverka eller ej. Deltagarna har rätt att förvänta sig att all data kommer att bevaras i strikt 

förtroende (Polit & Beck, 2008, s. 169-171, 180). Vi lade stor vikt vid tystnadsplikten, 

eftersom vi ville att deltagarna skulle känna sig trygga. 

När man använder sig av digital inspelning är det viktigt att komma ihåg att säkra en bra 

inspelningskvalitet för att underlätta analysen. När man analyserar en digital ljudfil skriver 

man först ned intervjun till en skriftlig text. Det finns etiska problem med att skriva ned en 

intervju (Kvale, 1997, s. 147-148). Det är mycket viktigt att radera innehållet från ljudfilen 

när materialet inte längre behövs för att skydda intervjupersonernas identitet. All data kommer 

att förstöras när uppsatsen är godkänd och publicerad.

Efter granskning samt godkännande av etiska kommittén vid Luleå Tekniska Universitet 

påbörjades studien.



Resultat

I analysen identifierades ett övergripande tema och tre kategorier som beskriver hur det är att 

leva med en partner med Alzheimers sjukdom. De tre kategorierna skildras i löpande text och 

illustreras med citat från intervjuerna.

Tabell 1: Översikt över kategorier (n=3) och tema (n=1).

Kategorier Tema

Att livet och livskamraten förändras

Att stöd från omgivningen är 

betydelsefullt

Från tvåsamhet till ensamhet

Att återhämta sig och skapa ett nytt liv

Från tvåsamhet till ensamhet

I tolkningen av de tre kategorierna verkade upplevelsen av stress, sorg och saknad av stöd 

vara det mest betungande för de anhöriga. Den höga arbetsbelastningen som de anhöriga 

upplevde gjorde att de glömde bort sig själva och ägnade all tid åt sin partner. De anhöriga 

verkade känna en stor sorg över att ha förlorat sin livskamrat men ändå ha denne kvar. Att få 

stöd från omgivningen hade stor betydelse för hur de anhöriga upplevde sin situation. Känslor 

av ensamhet beskrevs som oerhört jobbigt, från att ha delat livet med sin partner till att känna 

sig ensam fast de var två.  



Att livet och livskamraten förändras

Det framkom i de anhörigas berättelser att livet aldrig blev detsamma och det var svårt att 

acceptera sjukdomen efter att ha levt ihop i många år. De upplevde en ständig oro över att 

leva med en partner med Alzheimers sjukdom. De anhöriga beskrev att livet sakta 

förändrades, sjukdomen kom smygande och många av de tidiga händelserna gick att 

bortförklara. Det framkom att livet förändrades då de anhöriga fick ta ett allt större ansvar i 

hemmet eftersom det praktiska inte längre fungerade för partnern. Detta upplevdes 

påfrestande, men de anhöriga ansåg sig inte ha något val. De upplevde vidare att de aldrig fick 

vara i fred och det upplevdes jobbigt att partnern följde efter överallt. De anhöriga beskrev 

hur partnern blev mer förvirrad om de inte fanns i närheten, de var tryggheten för dem.

”Jag hade han två steg efter mig vars än jag gick, han stanna aldrig av. Och det där…det var 

ju otroligt jobbigt. Som ett litet barn som hänger i mammas kjol.”

Att bli omvårdnadspersonal i stället för make/maka beskrevs som en märklig situation och 

upplevdes som betungande. Att hjälpa sin partner med den personliga hygienen upplevdes 

som ett ingrepp på dennes integritet. Anhöriga berättade att de dagliga aktiviteterna blev 

begränsade då de tillbringade allt mer tid i hemmet och blev isolerade från omgivningen. Det 

blev svårare med umgänge, de kunde inte gå bort eller bjuda hem någon och livet blev 

ensamt. Anhöriga beskrev dock att ensamheten delvis var ett val de gjorde för att skydda sin 

partner. Anhöriga beskrev en tomhet i livet då de inte hade någon att diskutera sin upplevelse 

med. 

De anhöriga upplevde att de aldrig kunde koppla av, de led av en konstant sömnbrist då 

partnern ofta var uppe på nätterna och gjorde natt till dag. Anhöriga beskrev även motsatsen 

där partnern sov hela natten, vilket underlättade situationen då den anhörige hade ett arbete att 

sköta. Anhöriga beskrev vårdarrollen som ansträngande där de använde mer än sina krafter 

under en lång tid och många av dem blev utbrända. De berättade att det var svårt att förklara 

för omgivningen hur dåligt de mådde och en förutsättning för att orka var att vara frisk och 

stark. 



De beskrev att de, för att klara av situationen, förträngde hur det egentligen var. Anhöriga 

beskrev att de orkade med belastningen till en viss gräns, men att det till slut blev för jobbigt 

och de tappade livsgnistan. När de tänkte tillbaka förstod de inte hur de orkat ta hand om 

partnern, barnen och sitt vanliga arbete under så lång tid. De anhöriga beskrev vikten av att ta 

emot avlastning tidigare för att inte själv drabbas av sjukdom. 

”Och ibland så kom ju barnen och hämtade han för att jag skulle få gråta ut…det var 

hopplöst måste jag säga.”

”Man hade gråt och oro invändigt och samtidigt skulle man vara glad, jag ångrar det inte 

men det var otroligt jobbigt. Inombords grät jag men samtidigt skulle jag lyfta honom.”

De anhöriga upplevde att det var svårt att släppa greppet om sin partner. De insåg att det var 

nödvändigt, om än ett svårt beslut att fatta, men bäst för dem båda om partnern flyttade till ett 

boende. Det fanns anhöriga som beskrev att de valt att vårda sin partner i hemmet då de ville 

ge sin partner livskvalitet. De beskrev att det var naturligt att hjälpa varandra i med- och 

motgång och hålla modet uppe. 

Anhöriga upplevde att personlighetsförändringen hos partnern var den svåraste delen då det 

inte längre gick att känna igen denne. Deltagarna beskrev att partnern inte längre var samma 

människa, denne hade blivit egoistisk, svartsjuk och ibland aggressiv samt tappat förmågan 

till empati. En del av de anhöriga beskrev hur de saknade sin friska partner och saker de 

gjorde tillsammans som familj. De saknade gemenskapen i ett förhållande, att föra en dialog 

och få kärlek och omtanke. Det upplevdes frustrerande att partnern inte längre kunde lämnas 

ensam, hade tappat sitt sociala beteende och orkade inte med ett socialt umgänge. De 

upplevde att partnern kände av sin egen begränsning och var rädd att folk märkte av 

sjukdomen. Det beskrevs som jobbigt när partnern inte längre kände igen sina anhöriga. De 

anhöriga upplevde det som att partnern inte brydde sig längre. 

”…jag kan ju inte sörja en människa som sitter framför en. Som lever, men det är ju inte 

samma människa. Just den där biten är jättesvår. Min friska man, han saknar jag.”



Anhöriga upplevde att omgivningen inte hade kunskap om Alzheimers sjukdom, de tog för 

givet att allt var bra eftersom sjukdomen inte syntes utanpå. De anhöriga orkade inte förklara 

och de upplevde ibland att partnern skärpte sig bland andra människor, vilket gjorde att ingen 

förstod hur det egentligen var. Anhöriga beskrev att de ville skydda och inte utelämna sin 

partner genom att dölja att partnern inte längre klarade av att utföra vissa sysslor. De upplevde 

att de lagrade frustration inom sig för att det inte skulle gå ut över partnern. Detta gav känslor 

av vanmakt då det var svårt att vara arg på partnern som inte kunde rå över sin situation. 

Anhöriga berättade om vårdarrollen som lärorik, men ville inte att någon skulle behöva 

uppleva det. 

Att stöd från omgivningen är betydelsefullt

Det beskrevs om olika erfarenheter kring upplevelsen av stöd från omgivningen. De anhöriga 

upplevde bra stöd från familj och omgivning. Det upplevdes positivt att vara öppen med att 

partnern hade Alzheimers sjukdom och det kändes skönt att ha någon utomstående att prata 

med. Anhöriga upplevde att stödet de fick delvis berodde på hur mycket de själva begärde. De 

beskrev bemötandet och omhändertagandet från sjukvården som bra, de fick mycket 

förståelse och hjälp. Stöd och information från läkare var betydelsefullt, det minskade oron. 

Det beskrevs även att personal på boendet var underbar och det hade inte gått utan deras stöd. 

Det framkom att det var en lättnad med personalens stöd när livet var kaotiskt. Stödet från 

demensföreningen var viktigt, att möta andra i samma situation kändes bra. 

”Att gå med i ett nätverk för anhöriga var ett verkligt lyft, ett andningshål.”

Anhöriga upplevde att vänner drog sig undan, även nära släktingar, de kunde inte hantera 

situationen. Vidare framkom att partnern fick mest fokus. Anhöriga saknade stöd, de fick i 

stället vara ett stöd till omgivningen. De upplevde att partnern inte blev tagen på allvar på 

grund av sin sjukdom och att sjukdomen var skamlig för omgivningen. Vidare framkom att 

stödet från vården varit dåligt. Anhöriga saknade stöd och uppföljning efter diagnosen och de 

kände sig ensamma och övergivna. 



”Stödet jag egentligen fick var när jag hade gått in i väggen och då sökte jag själv. Men 

under tiden var det i stort sett ingenting.”

De anhöriga saknade stöd till barnen, de glömdes bort och fick ta ett stort ansvar. Det 

framkom hur barnen skämdes och tyckte att föräldern betedde sig konstigt. De anhöriga 

upplevde det jobbigt när barnen for illa. Anhöriga beskrev att de inte ville visa för barnen hur 

jobbig situationen var, de ville att barnen skulle få leva ett normalt liv. De beskrev att stödet 

från samhället var riktat till vuxna och inte till barn och detta var något de anhöriga saknade.

”För dom blev det ju svårt att ta hem kompisar. Det var skämmigt för barnen, om någon 

kompis ringde kunde han svara, svara något tokigt och lägga på.”

Att återhämta sig och skapa ett nytt liv

Anhöriga berättade att det var positivt när de fick möjlighet att leva sitt eget liv när partnern 

var på avlastning. Det beskrevs jobbigt att partnern inte ville på avlastning, men när 

avlastningen fungerade kände de anhöriga att de hade fullt stöd. Det upplevdes skönt att 

kunna styra sin egen tillvaro.

”Jag hade en tid och ett liv som var minst lika viktig. ” 

Anhöriga upplevde den första tiden på boendet som jobbig, partnern förstod inte varför han 

lämnats där. Det var påfrestande att hälsa på då partnern inte längre var samma människa. De 

ville hälsa på sin partner, men samtidigt visste de hur ledsna de blev efter varje besök. Till att 

börja med var de anhöriga ofta på besök, både för partnerns skull och för att de trodde att det 

förväntades av dem. För att återhämta sig var det nödvändigt för den anhörige att inte hälsa på 

sin partner för ofta. De anhöriga beskrev att de upplevde ett konstant dåligt samvete, tankarna 

fanns alltid hos partnern. De beskrev att för att orka fick de lägga ifrån sig det dåliga 

samvetet. Det framkom även på annat sätt om känslor av frihet att kunna välja när de hälsade 

på sin partner. Anhöriga beskrev ett behov av att träffa sin partner och att det betydde mycket.  



De anhöriga beskrev hur jobbigt det var när partnern blev förälskad i en person på boendet. 

De upplevde att ingen förstod hur de kände när partnern inte längre brydde sig om dem. De 

saknade stöd och information från personalen, vilket de anhöriga trodde skulle ha underlättat 

situationen. Efter en tid upplevde den anhörige det positivt att partnern funnit en trygghet i en 

ny vän och det blev lättare att leva sitt eget liv.

”Han satt alltid med kvinnan, det var som att jag inte existerade.”

Anhöriga beskrev hur de försökte leva sitt eget liv, de hade inget val. De beskrev att de lärt 

sig ta dag för dag och inte skjuta upp saker på framtiden. De lärde sig att leva med ovisshet 

inför framtiden då de inte visste hur länge partnern hade kvar att leva. Anhöriga beskrev att 

tidigare känslor av missmod vände till ljusa tankar inför framtiden. Det framkom att de 

anhöriga lärt sig leva med sorgen och återfunnit en mening med livet. De anhöriga upplevde 

glädje över att barnen återhämtat sig. De kände även tacksamhet över att de själva hade god 

hälsa och att det fanns tid för socialt umgänge igen.  

”Det var nattsvart länge, men nu är det bra. Jag har träffat en ny kvinna. Livet återgår till att 

vara som förut men vi har kortare framförhållning. Vi pratar samma språk. Det finns bara 

ljus i framtiden. Det är en alldeles fantastisk känsla att prata med någon som vet precis hur 

det är.” 

Diskussion

Syftet med denna studie var att belysa de anhörigas upplevelser av att leva med en partner 

med Alzheimers sjukdom. Resultatet utmynnade i ett övergripande tema: Från tvåsamhet till 

ensamhet samt tre underliggande kategorier: Att livet och livskamraten förändras, Att stöd 

från omgivningen är betydelsefullt, Att återhämta sig och skapa ett nytt liv. Ett centralt 

begrepp i vårt tema var att de anhöriga upplevde känslor av ensamhet när partnern 

förändrades. I en studie av Persson och Zingmark (2006) framkom att i takt med 

personlighetsförändringen upplevde de anhöriga att de sakta förlorade sin partner, vilket gav 

känslor av ensamhet. 



Vidare beskrevs att de anhöriga upplevde ensamhet och kände sig övergivna av omgivningen. 

I vår studie framkom det att leva med en partner med Alzheimers sjukdom innebar att hela 

livssituationen förändrades. För den anhörige innebar det nya livet att ständigt vara 

uppmärksam, tillgänglig och på sin vakt och samtidigt sköta alla praktiska göromål i hemmet. 

Detta var påfrestande för de anhöriga och gav känslor av stress och utmattning. En studie av 

Lindgren, Connelly och Gaspar (1999) visade att anhörigvårdare var hårt belastade och 

drabbades i större utsträckning av depression, utbrändhet, sämre hälsa och minskad 

tillfredställelse i livet. 

Av resultatet framkom att de anhöriga kände att de inte hade något val, de såg som sin plikt 

att ta hand om och vårda sin partner i hemmet. I en studie av Butcher, Holkup och Buckwalter 

(2001) upplevde anhöriga att de trots svårigheter upplevde glädje och tillfredsställelse i 

vårdandet av sin partner. Detta kan tolkas på olika sätt, dels partnerns sjukdomsbild, men även 

den anhöriges personlighet och hur relationen såg ut innan sjukdomen. Det kan även vara så 

att den anhörige kände sig behövd och betydelsefull som anhörigvårdare. De anhöriga i vår 

studie såg som en sista utväg att ta hjälp från omgivningen, ett beslut de sköt på framtiden. De 

beskrev avlastning som nödvändigt, men det gav känslor av misslyckande och skuld att inte 

klara av situationen själv. Detta kan tolkas som att den anhörige behöver stöd från 

omgivningen för att kunna fatta beslut om att ta emot hjälp, utan att känna skuld och 

misslyckande. Det kan vara befriande för de anhöriga att få stöd och hjälp och inse att de haft 

för höga krav på sig själv. I vår studie framkom att de anhöriga upplevde situationen som 

betungande och krävande, men samtidigt lärorik. Sanders (2005) fann i en studie att trots den 

dystra situationen har de anhöriga utvecklats som människor och känner stolthet över sina 

insatser. 

I vår studie framkom att de anhöriga upplevde det som påfrestande att deras eget liv blev 

begränsat när partnern ständigt var med och inte gick att lämnas ensam. Vårdandet upplevdes 

som energikrävande och det fanns varken ork eller tid över till annat.



Öhman och Söderberg (2004) beskrev att närstående till kroniskt sjuk partner upplevde förlust 

av frihet. De anhöriga hade svårt att få tid till sig själv samt svårt att göra de mest nödvändiga 

göromålen. 

Av resultatet framkom att personlighetsförändringen hos partnern var den jobbigaste delen. 

Det upplevdes svårt när partnern inte längre gick att känna igen eller kommunicera med som 

förut. Det upplevdes irriterande att inte få respons i vardagliga situationer och att aldrig kunna 

förutse partnerns reaktion och stämningsläge. I en studie av Paun (2003) framkom att förlust 

av samhörighet, kontakt och kommunikation med partnern var den största orsaken till djup 

sorg hos den anhörige. Robinson, Clare och Evans (2005) fann i sin studie att anhöriga till en 

partner med Alzheimers sjukdom upplevde personlighetsförändringen hos partnern som en av 

de svåraste bitarna. Humöret och temperamentet hos partnern skiftade ständigt och det var 

jobbigt att hela tiden anpassa sig efter partnerns humör.

I vår studie framkom att Alzheimers sjukdom var en dold sjukdom som inte syntes på ytan, 

den sjuke såg oftast väldigt pigg ut. De anhöriga upplevde att omgivningen inte förstod hur 

sjuk partnern egentligen var och detta upplevdes som betungande. Vi tänker att den anhöriges 

situation försvåras av att sjukdomen inte syns. Det är inte lätt för omgivningen att stödja och 

hjälpa den anhörige när de inte förstår hur sjuk partnern egentligen är. I en studie av Stoltz, 

Udén och Willman (2004) beskrev anhöriga hur relationen till släktingar och vänner hade 

förändrats på grund av partnerns sjukdom. De hade svårt att förstå hur sjuk partnern 

egentligen var eftersom inga symtom syntes. 

Stöd från omgivningen var betydelsefullt för att den anhörige skulle kunna hantera situationen 

på ett så bra sätt som möjligt. Anhöriga beskrev vikten av att ha någon utanför familjen att 

ventilera sina tankar och känslor med. Detta beskrevs även i en artikel av Almberg (1999) där 

det framkom hur viktigt det var att de anhöriga fick stöd och hjälp från olika håll i 

omgivningen för att klara av att vårda sin partner.



Vidare framkom att anhöriga som hade någon att tala med under sjukdomstiden upplevde en 

lättnad i sin situation. 

Resultatet i vår studie visade att stöd, hjälp och uppmuntran från sjukvården och 

demensföreningen betydde oerhört mycket. Anhöriga hade en positiv inställning till 

stödgrupper där de fick dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. De upplevde 

stödgrupperna som ett slags andrum där de fick möjlighet att vara sig själva och uttrycka sina 

känslor, både positiva och negativa. Detta framkom även i en studie av Hogan, Lisy, 

Savannah, Henry, Kuo och Fisher (2003) där det beskrevs att anhöriga i samma situation 

träffades och fick råd och stöd i hur de skulle hantera olika situationer i vardagen. Resultatet 

kan förstås som att stöd från omgivningen är det mest centrala för att den anhörige ska orka 

med livet tillsammans med sin partner och inte själv drabbas av ohälsa. Det är tydligt att 

anhöriga blir stärkt i sin roll som vårdare och har bättre förutsättningar för att orka med att 

vårda sin partner i hemmet genom att ha bra stöd från omgivningen.

I vår studie beskrev även de anhöriga om bristen av stöd från omgivningen, vilket gjorde 

situationen svårare att klara av. Brist på stöd från sjukvården var ett problem. De anhöriga 

saknade en handlingsplan från sjukvårdens sida för fortsatt stöd och hjälp i den nya 

situationen. I två studier framkom att anhöriga var besvikna på sjukvården då de hoppats på 

bättre uppföljning och mer stöd och råd. De anhöriga ansåg sig inte ha fått tillräckligt med 

information om diagnos och prognos gällande partnerns sjukdom (Robinson et al., 2005; 

Aggarwall, Vass, Minardi, Ward, Garfield & Cybyk, 2003). Vi tolkar detta som att sjukvården 

måste vara mer närvarande och tidigt erbjuda olika former av stödåtgärder för att minska 

stressupplevelsen hos de anhöriga.

I vår studie framkom att vännerna försvann allt eftersom. En studie av Persson och Zingmark 

(2006) visade på annat sätt där nära vänner accepterade förändringen och stod kvar vid den 

anhöriges sida. Resultatet i vår studie visade att de anhöriga upplevde brist på stöd till barnen 

som mycket påfrestande. Vi anser att det blir ytterligare en tung börda att bära för den 

anhörige om barnen far illa. Av resultatet tolkar vi att partnern som lider av kronisk sjukdom 

får all uppmärksamhet, medan de anhöriga som står bredvid glöms bort. 



Detta, anser vi, tyder på att omgivningen borde finnas till och stötta de anhöriga som ska orka 

hela resan och även leva vidare när partnern inte längre finns i livet.

De anhöriga beskrev hur de skapade ett nytt liv genom att tänka mer på sig själv och prioritera 

den egna tiden. Detta upplevdes som en förutsättning för att återhämta sig och se på framtiden 

med tilltro. I en studie gjord av Paun (2003) visades det att när anhöriga slutligen accepterade 

förändringen hos sin partner och gjorde det bästa av situationen så kunde de åter känna 

framtidstro och inte enbart fokusera på det som varit. 

Resultatet visade att de anhöriga var i behov av avlastning för att orka med situationen och 

hade även stor behållning av det. Friheten att själv bestämma och råda över sin egen tid var 

något som värderades högt. Zarit, Stephens, Townsend och Greene (1998) menade att 

avlastning för de anhöriga gav ett avbrott i den tunga omsorgsrollen. Det framkom att 

anhöriga som fick avlastning upplevde situationen mindre påfrestande.

I resultatet framkom att de anhöriga återhämtat sig och kände hopp inför framtiden. De 

beskrev hur de inte längre tog saker för givet utan levde här och nu. De visste aldrig vad som 

väntade eller hur nästa dag skulle bli. Det beskrevs om känslomässigt tunga år, men att de åter 

samlat nya krafter. Att ha funnit en ny livskamrat och att barnen upplevde livsglädje gav 

lycka för den anhörige. Vi tänker att förutsättningarna för att finna mening och skapa ett nytt 

liv ökar om den anhörige tidigt får stöd och hjälp från omgivningen.   

Metoddiskussion

Syftet med vår studie var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med en partner med 

demens. I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ innehållsanalys med latent och manifest 

ansats. Inom omvårdnadsforskning används kvalitativ innehållsanalys för att granska och 

tolka texter, så som till exempel utskrifter av bandade intervjuer (Graneheim & Lundman, 

2004). Inom kvalitativ tradition finns en strävan att ”sanningen” finns i betraktarens ögon och 

är vägledande.



All forskning syftar till att finna ny kunskap men det finns ofta inte en sanning, utan flera 

alternativa tolkningar. En text som är föremål för analys, ses i sitt sammanhang, vilket innebär 

att tolkningen av intervjupersonernas berättelser bör göras med medvetenhet om deras 

personliga historia, livsvillkor och rådande kultur (Krippendorff, 2004).

Deltagarna i studien utgjordes av åtta personer, tre män och fem kvinnor, mellan 53 år till 75 

år. Motivet för val av antalet intervjupersoner var till att börja med att vi bedömde åtta 

deltagare vara tillräckligt många för att få variation i upplevelsen av att vara anhörig. Detta 

bekräftades vid analys av textmassan där vi fann ett rikt material. I studien ingick både 

manliga och kvinnliga deltagare i varierande ålder, vilket borde öka möjligheten att få 

området belyst utifrån olika erfarenheter och berika studien.  

Författarna utförde samtliga intervjuer tillsammans för att inte någon information skulle gå 

förlorad, vilket ökade tillförlitligheten i resultatet. Det finns även en risk med att vara två som 

intervjuar då intervjupersonen kan känna sig i underläge (Graneheim & Lundman, 2004). 

Intervjuerna spelades in digitalt och skrevs därefter ned ordagrant. Pauser och icke verbal 

kommunikation markerades i texten för att inte gå miste om det osagda. För att kontrollera att 

inte någon del av intervjumaterialet gått förlorat gjordes jämförelser mellan den färdiga 

intervjutexten och den digitala ljudfilen (Graneheim & Lundman, 2004; Holloway & 

Wheeler, 2002, s. 55). 

Under forskningsprocessen har vår handledare kontinuerligt läst och kommenterat arbetet. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det värdefullt för trovärdigheten om en person som 

är insatt i forskning och i ämnet granskar om koder och kategorier överensstämmer med 

textens innehåll, att benämningarna verkar rimliga och tolkningen trovärdig. Kvalitativ 

innehållsanalys syftar till att beskriva variationer med avseende på skillnader och likheter.

För att få en helhetsbild läste vi först texten som utgjorde vår analysenhet och därefter 

reflekterade vi tillsammans över textens huvudsakliga innehåll. Vi tog tillsammans ut 

meningsbärande textenheter ur intervjumaterialet. 



Nästa steg i analysprocessen var att kondensera materialet. Vi kortade ner texten och gjorde 

den mer hanterbar samtidigt som det centrala innehållet bevarades. Därefter abstraherades den 

kondenserade texten och försågs med koder, som vi sedan sammanförde till olika kategorier. 

En kategori utgörs av flera koder som har ett liknande innehåll. Att skapa teman är ett sätt att 

sammanbinda innehållet i ett antal kategorier (Graneheim & Lundman 2004). Enligt Morse 

(2002) är en noggrann beskrivning av analysarbetet nödvändig för att stärka resultatens 

tillförlitlighet. Genom att i varje steg i analysarbetet reflektera över och diskutera olika 

tolkningsmöjligheter och abstraktionsnivåer har koder och kategoribenämningar blivit mer 

logiska. 

Vi fann en risk i att intervjua anhöriga till en partner med Alzheimers sjukdom. Det är ett 

känsligt ämne med skiftande upplevelser där obearbetade jobbiga minnen kan väckas på nytt. 

Med tanke på denna risk hade vi som forskare en väl utarbetad handlingsplan för att kunna 

möta dessa behov. En annan risk för trovärdigheten av studien kan vara att partnern befann 

sig på olika stadier i sjukdomen, vilket kan göra det svårare att dra slutsatser av vårt resultat.

Enligt Polit och Beck (2008) handlar överförbarhet om i vilken utsträckning resultatet kan 

överföras till andra grupper eller situationer. Det är läsaren som avgör om resultatet är 

överförbart till andra kontext. För att underlätta bedömningen av överförbarhet har forskarna 

gjort en noggrann beskrivning av urval, deltagare, datainsamling, analys och de 

omständigheter som utgör sammanhanget för studien. Vi anser att vår studie är överförbar till 

individer och grupper som kommer i kontakt med personer med Alzheimers sjukdom och

dennes anhöriga, så som exempelvis vårdpersonal och stödgrupper.

Slutsats

I vår studie framkom att anhöriga levde under stor press under lång tid, de fick sätta sig själv 

åt sidan och hela tiden utgå från partnerns behov. De anhöriga levde isolerade från omvärlden 

och fick kontakt med stödgrupp först när partnern flyttat till ett boende. Utbrändhet hos de 

anhöriga var vanligt förekommande. Det var svårt för den anhörige att anpassa sig till den nya 

situationen som uppstod då vårdgivarrollen upphörde. 



För att underlätta för de anhöriga är det viktigt att omgivningen har förståelse och är lyhörd 

för de anhörigas upplevelse av sin situation. Att vi som vårdpersonal ger information och råd 

kontinuerligt och skapar en bra kontakt med den anhörige leder till att denne är bättre rustad 

inför framtiden. Det kan handla om att ge information om olika insatser exempelvis 

stödgrupper och avlastning för att underlätta och göra situationen mer hanterbar för den 

anhörige. Att i ett tidigt skede fånga upp de anhöriga vid exempelvis besök på vårdcentralen 

och erbjuda kontakt med lämplig instans är av stor betydelse. Vi föreslår att det satsas mer 

resurser på utbildning inom landstinget för att kunna ge bästa möjliga vård och en korrekt 

demensdiagnos. Idag är det många som får en felaktig diagnos i början eller att det dröjer 

innan man får komma till en specialist. Vi anser att det är viktigt att redan vid diagnostillfället 

ha en utarbetad handlingsplan för omhändertagande av anhöriga. Det är även viktigt med stöd 

i form av samtal för att hjälpa den anhörige att hantera och lindra sorgeprocessen. I en studie 

av Gaugler, Roth, Haley och Mittelman (2008) beskrevs att stöd och information från 

vårdpersonal minskade den anhöriges stress och börda. Zingmark, Sandman och Norberg 

(2002) beskrev att vårdpersonal kan stödja den anhörige genom att skapa en tillitsfull och 

trygg relation. Att som vårdpersonal vara lyhörd för den anhöriges upplevelse och finnas 

tillgänglig underlättade och minskade lidande och ensamhet för den anhörige.

Sammanfattningsvis tänker vi att stödåtgärder bör vara individuellt anpassade och riktade mot 

hela familjen. De bör även finnas tillgängliga under hela sjukdomsprocessen för att underlätta 

för den anhörige och förhindra ohälsa hos denne. Det går inte nog belysa hur viktigt det är att 

barnen inte glöms bort och att stödåtgärderna riktas även mot dem. Det är en utmaning för 

vidare forskning att öka kunskapen om yngre barns upplevelser av att leva med en förälder 

med Alzheimers sjukdom.
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att forska om anhörigas upplevelser av att leva med en partner med demens. Studien kommer 
att genomföras med intervjuer för att inhämta material som behövs för att uppnå denna 
kunskap. 

Fokus vid intervjun kommer att vara din upplevelse av att leva med en partner med 
Alzheimers sjukdom. Den beräknade intervjutiden är cirka 45 – 60 minuter. 

Samtalet spelas in på band och skrivs därefter ut ordagrant för att sedan analyseras. Analysen 
går till så att vi kommer att granska meningar och uttryck som beskriver din upplevelse. 

De personer som kommer att ta del av intervjun är förutom vi två studenter även vår
handledare i kursen. I ett seminarium kommer vår studiegrupp att få ta del av delar av 
intervjun samt en sammanställning. Sekretess garanteras och resultaten kommer att 
presenteras på ett sådant sätt att ingen person skall kunna identifieras. Att delta i denna studie 
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Frågeformulär med intervjuguide

1. Hur är det att leva med en partner med Alzheimers sjukdom?
Hur känner du?
Vad menar du?

2. Hur har livet förändrats för dig sedan insjuknandet?
Känner du sorg? Kan du ge exempel på en situation när du kände så?
Kan du förklara mer?

3. Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Kan du berätta mer?

4. Upplever du att du har fått bra stöd från omgivningen?
Hur har du blivit bemött av andra?
Visar omgivningen förståelse för din situation?

5. Vad saknar du mest från det tidigare livet?
Finns det möjlighet för egentid?

6. Hur ser du på framtiden?
Känner du oro?
Positiva tankar?

7. Är det någonting mer du vill berätta?


